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Διηγεῖται τὴν ἐξ Ἅιδου γενομένην αὐτῷ ἐπάνοδον πρὸς Κίρχην, καὶ ὡς τὰς Σειρῆνας παρέπλευσε χαὶ 
b: ΄ * * - , - ι a - [i 3 , 

τὰς Πλαγκτὰς πέτρας; ;Σχύλλαν τε καὶ Χάρυβδιν, καὶ τὴν τῆς αὐτου νεὼς καὶ τῶν ἑταιρῶν ἀπώλειαν, 
: € , , * , κ᾿ * r 

ἀνελόντων τινὰς τῶν Ἡλίου βοῶν, xci ὡς μόνος ἐπὶ ξύλου πρὸς Καλυψὼ διεσώϑη., 

OA4YEZZEIAEX M. OMHPOY ῬᾺ ΨΩΣΤΆ ΤΑ. 10 

Ὅτι ἐν τῇ μὶ ταύτῃ ῥαψῳδίᾳ τὴν περιήγησιν ἀπαρτίζει τῆς XOT αὐτὸν πλάνης ὁ Ὀδυσσεὺς, ἀφηγη- 

σάμενος ὕπως τάς τε Σειρῆνας παραπλεύσοι καὶ τὴν Σκύλλαν διαδράσοι χαὶ ἀπαϑὴς διεκπέσοι τοῦ 

κατὰ Χάρυβδιν κακοῦ, καὶ οἷα πάϑοι διὰ τὰς τοῦ᾿ Πλίου βόας, ὧν φαγοντὲς οἱ αὑτοῦ ἑταίβοι ὥλοντο 

10 γήπιοι. διὸ καὶ ἐπιγραφὴ τοῦ γράμματος τούτου αὕτη" τὰ περὶ Σειλρῆνας καὶ Σκύλλαν καὶ Χάρυβδιν 20 

χαὶ βόας Ἡλίου. (Vers. 3.) Ὅτι λιποῦσα ποταμὸν ᾿Ωκεανὸν ἡ τοῦ Ὀδυσσέως ναῦς, ὡς πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑεη, 

ἀφίκετο εἰς τὴν Αἰαίην νῆσον, 004 φησὶν ' Hos ἠριγενείης οἰχία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ ᾿ Ἠελίοιο. 

τοῦτο δέ φασι λέγει ὃ ποιητὴς οὐχ ὡς ἀνατελλούσης τῆς ἡμέρας ἐν τῇ «Αἰαίῃ, ἑσπερία γὰρ αὕτη, ἀλλ᾽ 

ἤ φασιν ἁπλούστερον (15. 4.) λέγει ὡς ἐπείπερ ἐξ “4ιδου ἐγενόμεϑα ὕπου ἡμέρα καὶ ἥλιος, διὸ χαὶ 

ὑφ᾽ ἥλιον ἡ τοιαύτη λέγεται, ἢ καὶ ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν Κιμμερίων καὶ ἁπλῶς τῶν àv Ἅιδου, ἐσπε- 
ριωτάτων ὄντων, πρὸς οἷς "συγχριϑεῖσα ἡ χατὰ τὴν Κίρκην νῆσος ᾿Ηοῦς οἶχος ἐστίν. ἔτι δὲ τὴν τοιαύ- 30 

τὴν νῆσον καὶ ὡς πρώτην φῶς φασὶ παρέχουσαν ἀνατολὴν ᾿ Ἡλίου ἔφη, (Υ ε15. 5.) ἐπείπερ ὑψηλοῦ 

465 φασὶν ὄντος τοῦ Κιρχαίου “Πίλιος ἐκ νυχτὸς ἐπιλάμπει τὸ τῆς Κίρκης ξόανον. τινὲς δὲ εἶπον ovro 

φράσαι τὸν ποιητὴν, ὡς τῆς νηὸς τοῦ Οδυσσέως πρὸς τοῖς ἀνατολικοῖς μέρεσι τῆς νήσου δρμισαμένης 
20 ἐν τῷ iz τοῦ “Αιδου ἐπανελϑεῖν. ἄλλοι δὲ οὐ περὶ τῆς νήσου ἀλλὰ τοῦ ᾿Ωχκεανοῦ ἁπλῶς τοῦτο ἐνόησαν. 

ἀναδύνων γὰρ κάτωϑεν “Πλιος εἰ xci μὴ ἐντεῦϑεν, ὕμως οὖν ἐξ ᾿Ωχεανοῦ, ἡμέραν "ποιεῖ. (Vers. 4.) 4o 
᾿Ηοῦς δὲ χοροὶ χατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ οἱ ἁπλῶς τόποι καὶ χῶραι. ὡς καὶ εὐρύχορόν φασι λέγειν ἀλλα- 
χοῦ γῆν τὴν εὔχωρον καὶ μεγάλην. (Vers. 10.) Ὅτι ἐξ “Αιδου ἐλϑὼν ᾿Οδυσσεὺς τὰ εἰς ᾿Ελπήνορα 

- » - , - € 

πρῶτον τὐροσιρῦται. (Vers. 19.) φιτροὺς γάρ φησι ταμόντες, ἐθάπτομεν ἐκεῖνον oU exporam m. 
Ζὲν ἀχτὴ καὶ τύμβον χεύαντες xe inb στηλὴν ἐρύσαντες πήξαμεν ἀχροτάτῳ τύμβῳ κατὰ τὴν V iÉ 

“Ἵιδου παραγγελίαν εὐῆρες ἐρετμόν. ὁ περ ἴσως ἦν καὶ ἀντὶ στήλης. (Vers.11.) Τίνες δὲ oi φιτροὶ, 

καὶ ὕτι τὸ, προέχει ἀκτὴ, ποιεῖ τὴν προὔχου ccv ἀχτὴν, δεδήλωται ἀλλαχοῦ. (Vers.10.) Κεῖται 50 
δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ γεχρὸν j| τὸ τεϑνεῶτα περιττόν. φησὶ γὰρ, νεκρὸν ᾿Ελπήνορα τεϑνειῶτα. ποῖος 

γὰρ νεχρὸς οὐ τεϑνεώς ; ἢ τίς τεϑνεὼς οὐ γεχρός; πολλαὶ δὲ καὶ ἄλλαι παρὰ τῷ ποιητῇ πολλαχοῦ 

3o λέξεις κεῖνται περισσαί. (Vers. 11.) Δῆλον δὲ ὅτι ὥσπερ ὃ φιτρὸς παρὰ τὸ φύειν, οὕτω καὶ ὃ φίτυς 

ἐπὶ πατρὸς, καὶ φίτυ τὸ γέννημα. (Ὑοι5. 30.) Ὅτι ἐν τῷ, ἡμεῖς μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, διέπειν τὸ 

ἐνεργεῖν λέγει, ὅϑεν xci δίοπος ὃ οἰκονόμος παρ᾽ «Δἰσχύλῳ. ( Vers. 18.) Ὅτι τὸ, ἠλθς Κίρχη ἐντυ- 
ναμένη, δύναται μὲν εἶναι καὶ ἀντὶ τοῦ, ἄλλως ἑαυτὴν ἐπαγωγότερον ὁπλίσασα εἴ πως ἀρέσοι τῷ Ὄδυσ- 

Uc, χαϑὰ καὶ μετ᾽ ὀλίγα αἱ Σειρῆνες λιγυρὴν ἔντυννον ἀοιδήν. ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ἀντὶ τοῦ, ἑτοιμάσασα 

δαῖτα ἐν τῷ λιιβεῦν ἔντεα τραπέζης, κατὰ τὸ, ἀπεχόσμεον ἔντεα δαιτός. διὸ καὶ ἐπάγει, ἅ περ ἐρεῖ τις 
CE , - « γ , ΄ - ' , " 1 n ἢ 3 ) ἷς ἐπὶ δαψιλείῳ τρυφῆς. ὥμω δ᾽ ἀμφίπολοι φέρον σῖτον καὶ κρέω πολλὰ καὶ αἴϑοπα οἶνον ἐρυϑρο». οἷς 
Conuzxr. iN Opvss. Ton. II. 
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ἀκόλουθον ἐφεξῆς τὸ, ἀλλ' ἄγετ᾽ ἐσθίετε βρώμην καὶ πίνετε οἶνον αὖϑι πανημέριοι.  ( Vers. 24.) τὰ * τι A τὴν de s. 23 E , , ERE » ἀν 1 SESS a δὲ ἐπαγόμενα φιλοξενίας εἰσὶ λόγοι. τὸ, ἅμα δ᾽ ᾿Ηοῖ φαινομένῃφι πλεύσεσϑε, αὐτὰρ ἐγὼ δείξω ὁδὸν ἠδὲ 
6o ἕκαστα σημανέω, ἵνα μή Tt χακοῤῥαφίῃ ἀλεγεινῇ ἢ ἁλὸς ἢ ἐπὶ γῆς ἀλγήσετε “πῆμα παϑόντεο. οὐδεμία δέ 

τις ἐστὲ τῶν ἐν τοῖς ῥηθεῖσιν Ὁμηρικῶν λέξεων, περὶ ἧς οὐ δεδήλωται ἐν ἄλλοις. ( Vers. 21.) Ὅτι ἀστείως 
ἡ Κίρκη πρὸς τοὺς ἀμφὶ τὸν Ὀδυσσέα ἐξ “Διδου ἐλϑόντας φησί" σχέτλιοι, οἱ ζώοντες ὑπήλϑετε δῶμ᾽ 
᾿Δἴδαο, δισϑανέες, ὅτε τ᾽ ἄλλοι ἅπαξ ϑνήσχουσ᾽ ἄνϑρωποι. | ( Vers, 3.) Καὶ ὅρα ὡς διὰ τὸ μὴ πρέ- 
muy σεμνῷ προσώπῳ iv οὐ χαιρῷ τοιαῦτα παίζειν δι᾿ ὀλιγίστου ὃ ποιητὴς ἐξήνεγκε τὸ ἀστέϊσμα 
(Vers. 21.) xol ὅτε οὐδὲ νῦν τὸ σχέτλιος ἐπὶ ἀδίχου κεῖται, ἀλλὰ σχετλίους ἢ τοὺς τολμητίας εἶπεν 
ἢ τοὺς ἐπιπόνους καὶ πολλὰ ἀνασχομένους xci τλάντας. (Vers.22.) Τὸ δὲ δισϑανέες ἐν δυσὶ μέρεσι 

{170θλόγου ἀναγινώσκει δ᾿ Απολλόδωρος, λέγων ὅτι τὸ δὶς καὶ τρὶς ἀποβάλλει τὸ σίγμα ἐν ταῖς συνϑέσεσι, 10 
οἷον δίπους, τρίπους. ὥφειλεν οὖν καὶ διϑανέες. νοητέον δὲ τὸν ᾿“πολλοδώρου λόγον χωρὶς τῶν ἀριϑμη- 
τιχῶν. δισχιλίους γὰρ μετὰ τοῦ σίγμα καὶ τρισχιλίους φαμέν. καὶ οὕτω μὲν αὐτός. ἕτεροι δὲ τοσοῦτον 
ἀποδέουσι προσέχειν αὐτῷ, ὥςτε xoi τὸ δὶς παῖδες οἱ γέροντες δίσπαιδες γράφουσι συνϑέτως ἐν tvi 
μέρει λόγου, ἄλλως τοῦτο ποιοῦντες παρὰ τὸ δίπαις δίπαιδος, ὃ δύο χεχτημένος δηλαδὴ παῖδας. δοχεῖ δὲ 
πρὸς μίμησιν τῆς συνθέσεως τοῦ Ὁμηρικοῦ δισϑανοῦς εἰρῆσϑαι δυσϑανὴς παρὰ τοῖς ὕστερον ὃ βιαιο- 
ϑάνατος. (VWers.32.) Ὅτι χαϑὰ στρατιωτικὸν τὸ ἐν ὅπλοις κατακοιμᾶσϑαι, οὕτω καὶ ναυτικὸν τὸ, 

10 οὗ μὲν κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. ( Vers. 54.) Ὅτι ἐν τῷ, εἶσέ τε τὸν Ὀδυσσέα καὶ Ἀπροσέλεχτο 
καὶ ἐξερέεινεν ἕχαστα, ὑπονοεῖται μὲν καί τι φιλοτήσιον ἐπὶ Κίρκης, μάλιστα δὲ ὁμιλίαν διὰ λόγων 406 
δηλοῖ τὸ προσέλεκτο, ze ὁμοιότητα τοῦ, ἐξερέεινεν ἕκαστα, ἤτοι τὰ ἐν “άιδου, & δὴ πάντα κατὰ μοῖ- 
ραν ᾿Οδυσσεὺς τῇ Κίρχῃ κατέλεξεν. (Vers. 35.) Ἔνϑα ὅρα τὸ ἕκαστα καὶ τὸ πάντα πάνυ γοργῶς 20 
ῥηϑὲν καὶ, ὡς εἰπεῖν, μυστηριωδῶς. οὐ γὰρ ἠϑέλησε διττολογῆσαι ὃ ποιητὴς οὔτε ἀποτάδην οὔτε κερα- 
λαιωδῶς τὰ κατὰ τὸν inv. ( Vers. 37.) Ὅτι τῷ μετὰ πεῖραν δεινοῦ τινὸς εἶτα καὶ περὶ ἑτέρων δυσχε- 

20 ρῶν ἀκούοντι ἁρμόττει λαληϑῆναι τὸ, ταῦτα μὲν "οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ᾽ ἄκουσον ὡς τοι ἐγὼν 
ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ ϑεὸς αὐτός. Ἔστι δὲ τὸ πεπείρανται ἀντὶ τοῦ τετελείωνται, ἀπὸ τοῦ πειραίνω, 
ὡς ix τοῦ φαίνω τὸ πέφανται. ( Vers, 57.) Ὅτι τερατώδη τινὰ μέλλων φράζειν ὃ ποιητὴς, ἔτι δὲ καὶ 
δεινὰ ἐν τοῖς ἑξῆς, φϑάνει προεχϑετιχῶς αὐτὰ λέγων διὰ τῆς Κίρκης. ἣν πλάττει προλέγουσαν τῷ Ὀδυσ- 
cH & ἐν τοῖς ἑξῆς πείσεται ὁπηνίχα εἴς τε τὰς Σειρῆνας ἔλϑῃ καὶ τῇ Σχύλλῃ περικίχῃ καὶ NS ΤΗΝ 

30 Χάρυβδιν ἐμπέσῃ καὶ τὰς Ηλίου βόας εὑρήσῃ ἐπὶ ἐσχάτῳ xoxo, καὶ οὕτω πρῶλτον ἐκϑέμενος διὰ τῆς 
Κίρχης τὰ τέσσαρα ταῦτα δεινὰ εἶτα ἐπεξαγάγῃ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸν ᾿Οδυσσέα ἑκάστῳ αὐτῶν. ( Vers. 39.) 
καὶ τέως πρῶτα περὶ Σειρήνων ἡ Κίρκη φησὶν οὕτω" Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας 30 
ἀνϑρώπους ϑέλγουσιν, ὅτε σφέας εἰσαφίχηται, ὃς τις ἀϊδρείῃ πελάσει καὶ φϑόγγον ἀκούσει Σειρήνων, 
(Vers. 42.) τῷ δ᾽ οὔτι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα οἴκαδε νοστήσαντι παρίαταται οὐδὲ γάνυνται. 0 δὴ περίφοασίς 
ἐστι τοῦ, οὐχ ἐπάνεισιν οἴκαδε. ἀλλά τε Σειρῆνες λιχυρῇ ϑέλγουσιν ἀοιδῇ, ἥμεναι ἐν λειμῶνι, πολὺς áo δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστέοφιν ig ἀνδρῶν πυϑομέκνων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύϑουσιν. ἀλλὰ παρὲξ ἐλάαν. ἐπὶ δ᾽ over. 467 
ἀλεῖψαι ἑταίρων, κηρὸν δεινήσας μελιηδέα, μή; τις ἀκούσῃ τῶν ἄλλων. αὐτὰρ αὐτὸς ἀχουέμεν, αἴ x δέ. 
λῃσθϑα, δησάντων σ᾽ ἐν νηὶ ϑοῇ χεῖράς τε πόδας τε ὀρϑὸν ἐν ἱστοπέδῃ. ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ ἄνήφϑω, 
ὄφρα κε τερπόμενος Um ἀχούῃς Σειρήνοιϊν. αἱ δέκε λίσσηαι ἑτάρους λῦσαί τε κελεύῃς, οἱ δέ σ᾽ n πλεύ- 
νεσσι τότ᾽ iv δεσμοῖσι δεόντων. ( Vers. 155.) καὶ οὕτω μὲν ἡ Κίρκη. ᾿Επεὶ δὲ χρὴ καὶ ince 

5o ἐνταῦϑα τὸ πρᾶγμα γραφῆναι τὸ κατὰ τὸν Ὀδυσσέα ὅτε τὰς Σειρῆνας εὗρεν, ἵνα τῇ παραϑέσει ἑἕδνος. 
τούτου γένομένου ὕφους ἡ κατὰ τὰς Σειρῆνας ἀλληγορία ἐντελῶς 0v ὅλου ὡς ἐκ διεῤῥωγότων συῤῥαφείη, 4o 
ἔχει χαὶ ἡ ἐν ἐχείνοις ᾿Ομηρικὴ φράσις οὕτως, ᾿Οδυυυέως ἀψηγουμένου τοῖς ἑταίροις ἀρ {τ 
ἡ Κίρχη, εἶτα ἐπισυνείροντος zcà τὰ ἐφεξῆς. ( Vers. 158.) Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει ϑεσπεσιάων 
φϑύγγον ἀλεύσασϑαι, καὶ λειμῶν᾽ ἀνϑεμόεντα, οἷον ἔμ᾽ ἠνώγει ὕπ᾽ ἀκουέμεν ἀλλά ue δεσμῷ δήσατ᾽ ἐν 
ἀργαλέῳ ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὐτόϑε μίμνω, ὀρϑὸν ἐν ἱστοπέδῃ" ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνήφϑω. Ai δέ κε λίσσο- 

60 μαι ὑμέας λῦσαί τε χελεύω, ( Vers. 164.) ὑμεῖς δὲ ᾿"πλεύόνεσσι τότε δεσμοῖσι πιέζειν. din d δέ τον 

λέγοντος, καρπαλίμως ἐξίχετο νηῦς εὐεργὴς νῆσον Σειρήνοιϊν" ἔπειγε γὰρ οὔρος ἀπήμων. GUT ETT 
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ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο, ἠδὲ γαλήνη ἔπλετο νηνεμίη. κοίμησε δὲ κύματα δαίμων. ἀνστάντες δ᾽ ἕταροι 
γεὼς ἱστία μηρύσαντο. "xci τὰ μὲν ἐν νηὶ γλαφυρῇ ϑέσαν. οἱ δ᾽ im ἐρετμὰ ἑζόμενοι λεύκαινον: 707 
(Vers. 172.) ὕδωρ ξεστῇς ἐλάτῃσι, δεύτερον τοῦτον, ὅ φασι, στελλόμενοι πλοῦν. πρῶτος γὰρ, ὃ διὰ 

408 οὔρου ἀπήμονος. αὐτὰρ ἐγὼ κηροῖο μέγαν τροχὸν ὀξέϊ χαλκῷ τυτϑὰ διατμήξας, χερσὶ στιβαρῇσι πιέ- 
ξευν. (Vers. 175.) αἶψα δ᾽ ἰαίνετο κηρὸς, τουτέστιν ἐθερμαίνετο . χαϑὰ κεῖται πολλαχοῦ. ἐπεί φησι 

χέλετο μεγάλη ἴς, ἡ τῶν ἐμῶν δηλαδὴ στιβαρῶν χειρῶν, ἡ κατὰ τὸ πιέζειν. ᾿Ηελίου τ᾽ αὐγὴ Ὕπεριο- 
ψίδαο ἄνακτος. ἑξείης δ᾽ ἑτάροισιν ἐπ᾿ οὔατα πᾶσιν G'Aswa. οἱ δ᾽ ἐν νηΐ μ᾽ ἔδησαν uoi MM T£ 10 

t d CAE, MR x ᾿ 
πόδας τε ὀρϑὸν ἐν ἱστοπέδῃ ; ix ὃ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀγῆπτον. αὐτοὶ δ᾽ ἑζόμενου πολιὴν ὅλα (Vers. 180.) 
τύπτον ἐρετμοῖς, τουτέστιν ἐκωπηλάτουν. ὡς ix τοῦ παρακολουϑοῦντος δὲ τοῦτο φησὶ, καϑὰ καὶ τὸ, 

10 ἐλεύχαινον ὕδωρ ἐλάταις. καὶ γὰρ καὶ τύπτεται καὶ λευκαίνεται ἡ ϑάλασσα κώπαις ὑπὸ τῶν ἐρεσσόν- 
των, ὡς δῆλον μάλιστα ἐν νυχτι. ἀλλ ὅτε, φησὶ, τόσον ἀπῆν, ὅσσον ve γέγωνε βοήσας, ῥίμφα διώ- 
χοντες, τὰς δ᾽ οὐ λάϑεν ὠχύαλος νηῦς ἐγγύϑεν ὀρνυμένη, λιγυρὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν" δεῦρ᾽ ἄγ᾽ iov 
πολύαιν᾽ Ὀδυσσεῦ "μέγα κῦδος ᾿ἀχαιῶν ( Vers. 185.) νῆα κατάστησον, ἤγουν στῆσον ἵνα νωΐτερην 20 
ὅπ᾽ ἀκούσῃς. οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρήλασσε νηὶ μελαίνῃ, πρίν γ᾽ ἡμέων μελίγηρυν ἀπὸ στομάτων ὕπ᾽ 
ἀχούσει. ἀλλ᾽ ὅγε τερψάμενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς. ϊδμεν γάρ τοι πάνϑ' ὅσσ᾽ ἐν Τροίῃ εὐρείῃ .4ρ- 
γεῖοι Τρῶές τε ϑεῶν ἰότητι μόγησαν. ἴδμεν δ᾽ ὅσσα γένηται ἐπὶ χϑονὶ πολυβοτείρῃ. ὡς φάσαν ἱεῖσαι 
ὅπα κάλλιμον. ( Vers. 193.) αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ ἤϑελ ἀκουέμεναι. εἰχὸς γὰρ καὶ ἐμπλατύνεσϑαι αὐτὰς 
ἐπὶ πλέον τῇ τοιαύτῃ φδῇ. λῦσαι δ᾽ ἐκέλευον ἑταίρους, ( Vers. 194.) ὀφρύσι νευστάζων, οὐδὲ γὰρ ἦν 
ἄλλως "ἀκούεσθαι διὰ τὸ ἄλειμμα τοῦ κηροῦ. οἱ δὲ ὡς παρηγγέλϑησαν, προπεσόντες ἔρεσσον. αὐτίκα So 

409 δ᾽ ἀναστάντες Περιμήδης Εὐρύλοχός τε οἱ καὶ ἐν “4ιδου ὑπουργοῦντες τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τὰ ἱερεῖα σχόν- 

τες, πλείοσί ue ἐν δεσμοῖσι δέον, μᾶλλόν τε πιέζευν. αὐτὰρ ἐπειδὴ τάς ys παρήλασαν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔπειτα 
φϑογγῆς “Σειρήνων ἠχούομεν οὐδέ τ᾽ ἀοιδῆς, c ἀπὸ κηρὸν ἕλοντο ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, ὅν σφιν 

gegn Aste, ( Vers. 200.) ἐμέ τ᾽ ix δεσμῶν ἀνέλυσαν, ἐγκρατέστεροι δηλαδὴ αὐτοὶ φανέντες ᾿Οδυσ- 

σέως. 9 μὲν γὰρ ἥττητο τῆς ἡδονῆς, 0 δὴ μαρτύριόν ἐστιν ὕσον ἰλσχύει ἡδονὴ, οἱ δὲ, πρὸς ἰσχύος 4o 

ἔχοντες ἀπαγαγεῖν τὸν χηρὸν xci ἀκοῦσαι τῶν Σειρήνων, οὐκ ἐποίησαν οὕτως. αἴτιον δὲ ἡ κατ᾽ ἀλλη- 
γορίαν διδασκαλία, xo ἣν ὃ φιλόσοφος μὲν Ὀδυσσεὺς τὰς τῶν φίλων ἀκοὰς κηρῷ ἀλείψας, τουτέστιν 
ἀλείπτης ἐκείνων διὰ σπουδαίας ἀχροάσεως εἰς φιλοσοφίαν γενόμενος, αὐτὸς μὲν ἐπιστημόνως ἤκουσεν, 
een πειραϑείη. τῶν ὃ ἄλλων οὐκ ἀφῆκε τινὰ εἰς ἀκοὴν sv τῶν Σειρήνων, ἃς 1, ἀλληγορία εἴς τὸ 
Hy μέλεσιν ἡδονὰς μεταλαμβανειν οἰδὲν. ἤδει γὰρ οἷα φιλόσοφος, Ort ἀκούσαντες παραμενοῦσι, καὶ τὸν 

3o ϑῖνα τῶν ὀστέων προσεπαυξήσουσι κατακληϑέντες τῇ ἡδονῇ. ἅ περ ὀστᾶ ὃ μὲν γραμματικὸς ᾿Αριστοφά- 50 
νης vosi ἐπεστοιβάσϑαι σωρηδὸν, ὡς τῶν ἀκροᾶσϑαι παρατυχόντων, τηχομένων τῇ ἐκ τῆς ἀοιδῆς ἡδονῇ, 
xal οὕτω ϑνησκόντων. ὃ δὲ ᾿“Δρίσταρχος, ὡς ἐχλειπόντων διὰ τὴν τῶν ἀναγκαίων σπάνιν ἣν πάσχουσι 
προςτετηκότες ἐπὶ μακρὸν τῇ δῇ. τέως ys μὴν οὐδ᾽ αὐτὸς ἄνετος ἀκούει τῶν Σειρήνων, «AX ὀρϑὸς 
χεῖρας τὲ πόδας τε δεδεμένος ἐν ἱστοπέδῃ" ὀρϑὸς μὲν, διότι οὐ κατακαμφϑεὶς ὑπέκυψε πρὸς τὰ ϑέλγη- 
τρα, ἔμπεδον δὲ ἦν αὐτόϑι μίμνων" δεδεμέλνος δὲ, ὅτι μὴ ἀνέτως ἔχων ἑαυτὸν ἐκείνοις ἐκδέδωκεν, ἀλλὰ 6o 

δεσμῷ φιλοσοφίας εἴχετο. παρ᾽ αὐτῷ μέντοι ἣν ἀκοῦσαί τε καὶ μή. ἑκούσιον γὰρ ἡ ἀρετὴ καὶ αἱρετὸν 
470 κατὰ "ϑέλησιν. διὸ καὶ ἡ Κίρκη ἔφη" αὐτὸς δὲ ἀκούειν cix ἐϑέλησϑα. ὅϑεν καὶ αὐτοῦ πείρατα, τοῦ 

δεσμοῦ δηλαλδὴ, ἀνῆπτο, ὡς τοῦ φιλοσόφου ἔγοντος ἑαυτοῦ ἐξημμένον τὸν τοιοῦτον δεσμὸν xci μὴ1 708 
ἄλλοϑεν. οὗ δὴ δεσμοῦ καὶ τῆς ὡς ἐῤῥέϑη κατ᾽ ὀρϑὸν στάσεως σύμβολον ἐπιτμητικὸν ἡ ἱστοπέδη φαί- 

40 γέται, στάσὶν καὶ πέδην ἀλληγορικῶς ἐμφαίνουσα. ( Vers. 173.) ὃ δὲ κηρὸς, ᾧ τὰς τῶν ἑταίρων ἀκοὰς 
ὁ σοφὸς Οδυσσεὺς ἤλειψε » πρός τε τὸν μῦϑον πάνυ δεξιῶς εἴληπται, ἄλλη γὰρ οὐδεμία. ὕλη ἀσφαλῶς 
ἅμα m ἀλύπως ἀποφραγνῦναι ἀκοὰς ἔχει, χαὶ ὡς πρὸς ἀλληγορίαν δὲ φιλόσοφόν τινὰ διδασχαλίας 

-—Ó 2x hu an pru yao μελίσσης ἐκλογὴ ὃ μελιηδὴς κηρὸς» καὶ ϑήκη γλυχέος χυμοῦ. το 
π΄ τόνδε ? pe AUI φιλοσοφίας ἐρανίξεται. ὃ δὲ τοιοῦτος μελιηδὴς χηρος x«t 

ΝΠ 2. uersus d 
» £9 οἷς οὐ χρὴ, «AX ἔξω που ϑυραυλεῖν ἀφεὶς αὐτὰ ὡς δέον ἐξέκρουσεν. ἑπεὶ 
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, E δὲ xai μέγας ὀρϑοῖτ᾽ ἂν more ὑπὸ σμικροτέρων κατὰ τὴν ri aine εἰκὸς καὶ a Meise c is 
20 ποτε τῶν Σειρήνων μὴ χρεὼν ὃν ἀχούειν » 9 δὲ ERN EUDOM X AUN αὐ ὑπὸ τῶν φίλων ON T 

μένων κανόνι φιλίας, μὴ καὶ προσεπισπάσαιντο βλάβος τι καὶ αὐτοὶ, M eye. (od τὰ Ἵ uie 
ἑταίρου τῇ λιγυρᾷ τῶν Σειρήνων ἀοιδῇ. ϑαυμάζουσι δέ τίνες εἴ ids os ὠτοῦ μὴ e (etn δ ns 
σϑαι ᾽Οδυσσεὺς τοῦ τῶν Σειρήνων μέλους ἀποσχέσϑαι οὐκ ἑκαρτέρησε, ϑαυμαστὸν : d si ie 
μὲν γὰρ περίεργος οὐκ ἂν ῥᾷον ἡττήσῃ ἄνδρα φιλόσοφον, gon δὲ σπουδαία πρὸς τέχνην καὶ εὐ θοῶς 
καὶ κατὰ τὸν ποιητὴν κάλλιμος καὶ λιγυρα καὶ φωνὴ μελίγηρυς ὑπαγαγηται ἂν, οὐχ Mn 2 

30 "χατασχεῖν αὐτὸν διὰ τέλους ἡ καὶ ἄλλως μὴ πάντας ἁπλῶς ϑέλγουσα E τυχόντας, ἃ à e d 5 
αὐτὴν ἀφικόμενος ἀϊδρείῃ πελάσῃ καὶ οὕτω φϑόγγον ἀχοῦσῃ. ὡς τὸν ye ἴδριν οὐκ ἂν es es E 
ὁποῖος xai Ὀδυσσεὺς, ὥσπερ οὐδὲ τοὺς αὐτοῦ ἑταίρους ἀφικομένους μὲν, μὴ ἀκούσαντας δέ. m μος 
τις ἡ τοιαύτη τῶν “Σειρήνων ἐπιστημονικὴ ὠδὴ ἡ τὸν qpAnaópov ἔχουσα ϑέλγειν, RAE - 
τὰ εἰς ἡμᾶς αὐτούς. οἷς μάλιστα χαίρομεν, ἱστορίαι, παλαιοὶ λόγοι, συγγραφαὶ, συνϑῆκαι ω τὰ 

4o τῶν τε ἄλλων xci ὅσοι φιλοσόφως "ἀνάγονται, τοῖς τοιούτοις ; δώσει τὰς ἀκοὰς 5 xoig "i iN 
qoc. xci τὰ uiv ἡσϑεὶς ἐμφρόνως, τὰ δὲ xci τὸ χρήσιμον ἐρανισάμενος, ἐγκαταμίξει τὸ (eae fae 
xci οἰχείοις συγγράμμασι καὶ γενήσεται ϑεσπεσία Σειρὴν oic τις καὶ αὐτός. ἢ γὰρ s μεγάλοι ws E 
οὐχ ἀπὸ τοιούτων ὁρμώμενοι πολιτείας τε συγγεγράφασι, καὶ οἰκονομικοὺς λόγους ἐξέ ees ix E 
ἐχδεδώχασιν. ἤδη δὲ χαὶ τοὺς φυσικοὺς αὐτῶν λόγους τοιοῖςδε rails ἡδύσμασι jerky ; ; uide 

5o τοιαῦταί τινὲς αἱ Σειρῆνες, δηλοῖ καὶ ἡ ἀοιδὴ ἣν λιγυρᾶν ἐντύνου σιν, ὡς καὶ «od [n bel 70 "s 
ἡ τὸν Ὀδυσσία ϑέλξασα. (Vers. 184.) τὸ, δεῦρ ἄγε πολύαιν Ὀδυσσεῦ μέγα κῦδος pim AM 
ἐγκώμιον εἰς αὐτὸν Ὀδυσσέα φύσει γλυκύ. χαίρομεν γὰρ, ὡς xar : se hdi MACC ; oda 
xai οἱ παλαιοὶ τεχνικοὶ παρετήρησαν. ere uer ὀλίγα ἐπάγει τὰ ἐξ ὧν καὶ τὲρ ipid icut 
οἴδαμεν. (Vers.189.) ἔσμεν γάρ φησι πάντα ὅσα ἐν Τροίᾳ -ἀργεῖοί τε Τρῶές τε mies » Ly ade 
ἱστοριῶν γάργαλος τῆς ἀκοῆς καὶ ὃ ἐκ μυϑιχῶν καὶ λοιπῆς ποιητικῆς διοικήσεως, Me Ü X bond 

60 δ᾽ ὅσσα γένηται ἐπὶ χϑονὶ πολυβοτείρῃ. ταῦλτα ἡ περὶ φύσεως ϑεωρία, καὶ ἱστορία Ca irr 
A cr - » ^ [4 - , d ὰ Ὁ 7 x«t 06€ τοιαῦτα, ἴσως δὲ καὶ αἱ τοῦ μέλλοντος σχέψεις ct κατὰ λόγ ν" οὐ γὰρ tcd iie 4 ρῆ "ad 

ὅσσα γένηται ἤγουν ἔσται. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις τοῖς Ομηρικοῖς OX στίχοις, ὡς pe "i tá i-am 

170θμελίγηρυς "ἀοιδὸς Ὅμηρος ὑπυλρινέσθάν πὰς m iara ἀεὶ UR RM ὑπαινίττεσϑαι ὁ ποιή- 
: ἃ 91 ; τ ^ ^ 2o μαλιστα τὴν αὐτοῦ “Σειρήνων οὖσαν ἀοιδὴν. ἔοικε γαρ ἐν οἷς εἰπὲ ds icon i sttstayer UG D RN 

τὴς, καὶ ὅλως εἰπεῖν, τὰ τῆς ποιήσεως. ἧς ὃ ἀκούσας τερψάμενος SIRUSH αἴ Zaorip dii ΒΖ δυο 
Σειρήνων ἤχουσε.  ( Vers. 192.) διὸ καὶ ἐπήγαγεν οἷς ἡϑοποίησε Via M aee i ὅτι χρὴ ncn 
γῦν cto, ἀφιεῖσαι ὕπα χάλλιμον, οὐχ᾽ ἁπλῶς οὕτω τὴν ἐκείνων ze prece ἼΩΝ Mein 

το ἦν. (Vers. 193.) ἧς Ὀκλδυσσεὺς μὲν ἤϑελεν ἀκούειν τῷ προοιμίῳ καὶ τῷ σκοπῷ Vivrés ἠρεθοδυν ας ἵνα καὶ εἰσέτι πλείονα εἰδὼς χαὶ τεριϑάμενος ἀπέλϑοι. τῶν δὲ ἑταίρων οἱ μὲν προπεσό ες ἤρεσσι ἐδ 
δ nóóóo v£ ἱ δὲ τῇ τοῦ οἰλου ἕως ἐπιϑυμίῳᾳ συνεπαύξοντες τὴν εἰς αὐτὸν βίαν ἐπίεζον, ἂν πόῤῥω γένοιντο, οἱ δὲ τῇ τοῦ φίλου Ὀδυσσέως ἐπι υμίς "din JG. v efr O- 
ὡς ἐῤῥέϑη, δεσμοῖς πλείοσι, χαϑὰ ἐκέλευσεν ἐκεῖνος ϑηρώμενος uer ne qi iiio nou PUR EMEN, λιτιχὸς φιλόσοφος δελεασὥϑ εἰς πρὸς βραχὺ τοιαύταις φδαῖς διὰ τὸ ἐν iiie ib molore y yd. 

20 ὅς γε xci τερπόμενος ἤκουε, παραπλευ"σεῖται ὅμως αὐτάς. καὶ τῶν di d «hi abl 
σεται, χεράσας τῇ ϑεωρίᾳ τὸ πρακτιχὸν, οὔτε ἀεὶ πρὸς (ceres ΣΥΝ ril AD (Vers. 47) 
συγγινόμενος, ἀλλὰ ποιῶν ἄμφω, καὶ πῇ μὲν ἐν χρῷ αὐταῖς γινόμενος, πῇ δὲ ἁ ^ a MUTA adit "i 

so. Lite diria Orig Spi despair de ae Zi LIONS 0 RR ctv, ἐοίχασιν ovv αἱ ἱθμηρικαὶ Σειρῆνες ϑεωρητικ xi epa, οἷα περί ] Volssivépena 
σιολογίαν, ὡς ἐῤῥέϑη,, καὶ ὅλως εἰπεῖν, μάϑησιν. διὸ καὶ Ὀδυσσεὺς ἔχων λέγειν καὶ αὐτὸς; ν 

vct ideo. y 5n ἀκούσειν. χαὶ τοῦ σχοποῦ Wie το nil Loi Tu 
της. ἀλλ oi παραμένει, οὐδ᾽ ἐγχάϑηται μόνῃ τῇ ϑεωρίᾳ ; ἀλλὰ χαὶ "ei iras ἐν, Gag rü» 
τέλειος εἴη «ιλόσοφος, ἔς τε ϑεωρίας συγκεκροτημένος ἔς τε πράξεως, A ora eunti Fdvar S. 

$0 ἑαυτοῦ ἑταίρων καὶ φυλετῶν, εἴ ye πείϑοιντο. καὶ οὕτω μέν ἐστι τὰ τῶν Xu* ρή μι 
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ρικῶς. ἐν olg Ege Ὀδυσσεὺς εἰς τοσοῦτον καὶ μόνον ἀποναμένος τὰν Σειρήνων, εἰς ὅσον μαϑεῖν τὸν 

471 σχοπὸν τῆς αὐτῶν QOrG καὶ μαρτυρεῖν τῇ τοῦ μέλους γλυκύτητι. “Ετεροι δὲ ψαλτρίας τινὰς καὶ ἑταιρί- 

δας ἱδτοριχώτερον τὰς Σειρῆνας ὑπέϑεντο, αἵ τοὺς παροδεύοντας τῶν ἐφοδίων στερίσκουσαν ϑνήσχειν 

μὲν οὐκ ἐποίουν" τοῦτο γὰρ τῆς τοῦ μύϑου ὑπερβολῆς" ἐνδεεῖς δὲ εἶναι καὶ οὕτω κακῶς πάσχειν ἡνάγ- 

xotov. ᾿Αλλοι δὲ τόπους ἔφασαν εἶναι συνεχὲς ἀνιόντας πνεῦμα γῆϑεν ἀναφυσώμενον, ᾧ προστεϑέντες 

ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων αὖλοί τινὲς μέλος ἀπετέλουν τοὺς παροδεύοντας ἐπαγόμενον, καὶ ϑαῦμα ἐμποιοῦν, 

'xei παραμένειν ποϊοῦν, οὗ μὴν ὥςτε καὶ ϑάνατον. πάσχειν, τῶν ἀναγκαίων ἐπιλειπόντων. τοῦτο γὰρ 

μὐϑικῶς ὑπερβέβληται. καὶ τεϑέαται τοῦτο πολλαχοῦ τὸ τῆς ᾧδῆς αὐτοφυές. καὶ οὐ μόνον ἐπὶ συστο- 

μων τόπων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἠόνων, αἷς κύματα προσπλαζόμενα καὶ ὄχϑοις ἠρέμα κοίλοις ὧδε χαὶ ἐκεῖ 

10 προσαρασσόμενω κέλαδον ἀφιᾶσιν οὐ δύσηχον, ἀλλά τι γλυκύτητος ἔχοντα. τῶν δὲ εύϑων ὃ μέν τις 

' "Ayshoov ἢ «“Στερόπης τῆς ᾿Αμυϑάονος ἢ Τερψιχόρης Μούσης αὐτὰς λέγει, ἕτερος δὲ φυῆναι φησὶν αὐτὰς 

αἵματος ὁυέντος ix τοῦ χατὰ τὸν ᾿ΖΙχελῷον κέκρως ὅτε αὐτὸν χαταπάλαισεν ᾿ραχλῆς. ἄλλὸς δὲ xc 4o 

ταῖς Μούσαις ἐρίσαι περὶ ῳδῆς πλάττει αὐτὰς, ἔριν ἐκείνην, ἀφ᾽ ἧς πτερόεντες λόγοι ἀλλαχοῦ δηλοῦν- 

ται διὰ τὰ πτερὰ τῶν Σειρήνων, & neo κατὰ τὸ συνδόξαν αἱ Ῥοῦσαι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐστέψαντο. λέγονται 

δὲ χαὶ παρϑενίαν ἐλέσϑαι. διὸ καὶ ἀπεστύγησέ, φησιν, ᾿Δφροδίτη καὶ ὠρνίϑωσεν αὐτάς. αἱ δὲ ἀπέ- 

πτησαν εἰς Τυῤῥηνίαν καὶ ὥκησαν νῆσον ἀνϑεμοῦσαν. (Vers. 167.) Δύο δὲ αὐτὰς ἐμφαίνει, ὃ ποιητὴς 

ἐν οἷς λέγει" ὕπα ἀκούσῃς Σειρήνοιϊν, καὶ γῆσον Σειρήνοιϊν, δυϊκὸν γὰρ τὸ Σειρήνοϊν, ὡς τὸ ποδοῖϊν καὶ 

ὥμοιϊν. καὶ συνέδραμόν τινες τῷ Ομήρῳ, οἱ καὶ ὀνόματά φασιν εἶναι αὐταῖς, ᾿“γλαοφήμην καὶ Θελξιέ- 

πειαν. οἱ δὲ νεώτεροι, ἐν οἷς καὶ «Τυχόφρων, τρεῖς αὐτὰς ἀριϑμοῦσι, ΤΠΙαρϑενόπην, Aya , χαὶ 

20 “Δευχωσίαν. ὧν μιᾶς τῆς Παρϑενόπης καὶ μνῆμα παρὰ Νιεαπολίταις. οὗτοι δὲ καὶ πτερωτὰς αὐτὰς 

πλάττουσιν, οὐ μὴν οὕτω καὶ ὃ ποιητής. ἢ γὰρ ἂν ἐδίωξαν τὸν Ὀδυσσέα παρελάσαντα προσπετόμεναι, 

& ys πτεροῖς διῳκοῦντο. ὅτι δὲ καὶ μὴ ἀλύπως φέρουσαι, εἰ Ὀδυσσεὺς μόνος παρέπλευσεν αὐτὰς, χαϑῆ- 

καν ἑαυτὰς εἰς τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐξεβράσϑησαν εἴς ἐπωνύμους αὐτῶν τόπους, ϑουλοῦσιν οἱ παλαιοί, 

ὁ δὲ γεωγρώάφος ἱστορεῖ καὶ ὅτι περί που "τὴν τῶν Καμπανῶν πρόκειται πρὸς τῷ Ποσειδωνιάτῃ κόλπῳ 50 

τὸ ᾿“ϑήναιον ἀκρωτήριον, ἐν à ̓ ϑηνᾶς ἱερὸν, Ὀδυσσέως ἵδρυμα, κάμψαντι δὲ τὴν ἄχραν κεῖνται 

νησίδια ἔρημα τρία πετρώδη, G ἐκαλοῦντο “Σειρῆνες. λέγει δέ τι περὶ Σειρήνων καὶ κηροῦ καὶ Πλού- 

ταρχος ἐν τοῖς κατ᾽ αὐτὸν συμποσιακοῖς. παρὰ ᾿Αριστοτέλει δὲ ζωύφιόν τι. ἔντομόν ἐστιν ὃ σειρὴν, 

ἀρσενικῶς οὕτω καλούμενος. ὅτι δὲ καὶ σημειώδη τινὰ φωνὴν ὃ τοιοῦτος ἔχει σειρὴν, σοφός τις ἱερὸς 

δηλοῖ. ἐν δὲ ῥητορικῷ λεξικῷ εὕρηται καὶ ταῦτα' Σειρῆνες, τὰ ἄστρα. σείρια γὰρ καλοῦνται παρὰ τὸ 

30 σειριᾶν, ὅ ἐστιν ἀστράπτειν. ὅϑεν φησὶν ἴσως καὶ τείρεα. ὅτι δὲ σειριᾶν τὸ λάμπειν, δηλοῖ καὶ ὃ Σεί- 

θιος, ἐχ τοῦ τοιούτου ῥήματος γεγονώς. ἕτερος δέ τις γράφει ὅτι σειράζει, ἀντὶ τοῦ, στρέφει, καὶ 

EU. τ γαῦδεῖς καὶ σειριᾷ, φλεγμαίνει, καροῦται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Πίνδαρος χηληδόνας λέγει, 

ποιούσας" τοὺς ἀκροωμένους ἐπιλαϑέσϑαι τῶν τροφῶν ὑφ᾽ ἡδονῆς καὶ οὕτως ἀφαυαίνεσϑαι. οὐ πάνυ 

δὲ δῆλον εἴτε χηληδόνας ἐκεῖνος ἐπιϑετικῶς τὰς Σειρῆνας λέγει διὰ τὸν xot? αὐτὰς, Ὅμηρος ἂν εἴποι, 

κηληϑιμὸν, εἴτε χαὶ ἄλλα τινὰ ὠδικὰ δαϊμόνια. ᾿Αϑήναιος δὲ παραφέρει μάγειρόν τινα ἐκ τοῦ κατὰ τὰς 

Σειρῆνας μύϑου ἀστεϊξόμενον οὕχτως" ἢν τοὐπτανεῖον ἁρμόσωμαι ἅπαξ, 0 περ ἐπὶ τῶν ἔμπροσϑεν Σει- 60 

θήνων ἐγένετο καὶ νῦν ταυτὸ τοῦτ᾽ ὕψει πάλιν. ὑπὸ τῆς ὀσμῆς γὰρ οὐδὲ εἷς δυνήσεται ἁπλῶς διελϑεῖν 

τὸν στενωπὸν τουτονὶ, ὃ δὲ παριὼν πᾶς εὐθέως πρὸς τὴν ϑύραν ἑστήξεται ἀχανὴς προσπεπαταλευμένος 

POTOE: ατοῖο αν τῶν φίλων βεβυσμένος τὴν ῥῖνα ἕτερός τις προδραμὼν ἀποσπάσῃ. (Vers. 184.) Ση- 

uve à iv τοῖς εἰρημένοις καὶ ὡς Ὀδυσσεὺς ὃ ἐν ' Dae ὀκνῶν τὸ μάλα αἰνεῖσϑαι οὐκ ἀηδῶς ἐνταῦϑα 

Jo Vl did πολύαινος, ὅς γε καὶ ἄλλως αὐχεῖ τὸ μέλειν πᾶσιν ἀνθρώποισιν, ἤγουν διὰ φροντίδος 

Eurer, o μεῖζον ἐστὶ τοῦ νιζυδεννον καὶ οὐτὸν εἴναις καὶ ὡς oi ἐν τοὐτοῖς ( Vers. 47.) ἑταῖροι τοῦ! 710 

Ὀδυσσέως καὶ φίλοι ἂν εἶεν, εἰ καὶ ἄλλως οὐ πάντως ὃ ἑταῖρος φίλος ἐστὶ κατὰ κυριολεξίαν. ἄνεμος 

769 πλησίστιος ἐσθλὸς ἑταῖρος οὐ κατὰ τὴν κυρίως φιλίαν ἑταῖρος εἴρηται, ἀλλ᾽ ὡς συνεργὸς, καὶ ἄλλως 

δὲ SIEUT φιλητός. φίλος μέντοι ἅπας καὶ ἑταῖρές ἐστι. χαὶ ταῦτα μὲν nios τοσοῦδε. τὰ δὲ πρὸς μέρας 

τοῦ ῥηθέντος γωρίου τοιαῦτα. (Wers.40.) Θέλγειν μὲν κἀνταῦϑα τὸ καϑ' ἡδονὴν ἀοιδῆς ἐξιστᾶν, 

4o 
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ὥς περ ἐν ἄλλοις τὸ κατ᾽ ἔχπληξιν ἢ φόβον ἢ ἔρωτα 3j τι τοιοῦτον. Τὸ δὲ πάντας ϑέλγειν, ὃς εἰσα- 
φίκηται xol 0g ἀϊδρείῃ πελάσει, σχῆμα σύνηϑες τῷ ποιητῇ, καταβαίνοντι πολλαχοῦ ἐκ τοῦ καϑόλου εἰς 
τὸ μερικὸν, ὡς καὶ ἐν τῷ, τίννυται ἀνϑρώπους ὃς ἐπίορκον ὁμόσει. δῆλον δὲ ὅτι ταυτὸν τὸ ὅ τις καὶ 
ὕς τις, χαϑὰ καὶ τὸ ὃ χαὶ ὅς. (Vers.41i.) Τὸ δὲ φϑόγγον ἀκούσει Σειρήνων καὶ τὸ ὅπα Σειρήνοιϊν 
δηλοῖ μὲν χαὶ ἐνθάδε τὴν κοίνωσιν xci συγγένειαν τῶν δυϊχῶν xoi τῶν πληϑυντικῶν. συντελεῖ δὲ τὸ 
μὲν Σειρήνοιϊν τοῖς ὡς εἴρηται δυάζουσι τὰς Σειρῆνας, τὸ δὲ Σειρήνων τοῖς πληϑύνουσι. (Vers. 43.) 

10 Τὺ δὲ οὐδὲ γάνυνται δηλοῖ τῷ δαχτυλι χῷ ποδισμῷ χρῆναι μὴ διπλασιάζεσϑαι τὸ y. iv τῷ γάνυσϑαι, 
ὥς περ οὐδὲ ἐν τῷ γάνος, γανόωντες, καὶ γανύσχονται. ( Vers. 45.) ᾽Ἐν λειμῶνι δὲ ἀνθεμόεντι ἡ τῶν 
ϑεσπεσίων Σειρήνων ἀοιδὴ πρὸς αἴνιγμα τοῦ xcv αὐτὴν ἀνθηροῦ. Ὁ δὲ τῶν ὀστέων ϑὶς πολὺν δηλοῖ 
νεχριμαῖον πληϑυσμόν. παραπλέεσϑαι δὲ τὴν νῆσον τῶν Σειρήνων δηλοῖ ὁ ϑὶς τῶν ὀστῶν. ᾿οὐ γὰρ ἂν 10 
ἄλλως οὕτω πολλοὶ πίπτοντες ϑῖνα ὀστῶν ἐξήγειραν. εἴϑε δὲ ἣν καὶ πρὸ τοῦ σπηλαίου τοῦ βορωτάτου 
Πολυφήμου ϑίς τις ὀστέων, ὡς ἂν ὑποπτεύσας κακόν τι Ὀδυσσεὺς ἀπῆλϑεν ἐκεῖϑεν ἄλυπος. ὥς πὲρ 
δὲ ϑὶς ὀστέων, οὕτω καὶ ἄμμου καὶ ἑτέρων τινῶν. (Vers, 48.) Δεψῆσαι δὲ χηρὸν τὸ μαλάξαι, ἀπὸ 
τοῦ δέφω δέψω, ἐξ οὗ καὶ θυρσοδέψης, καὶ βοέη, τουτέστι, βύρσα ἀδέψητος. ἡ δὲ τοῦ δέφεσϑαι χρῆσις 472 
xci παρὰ τῷ χωμιχῷ. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ σχύλαος δέψης κατὰ τοὺς παλαιοὺς, χαὶ σκυλάδεψος, ὁ δέρματα 
δέφων, ἄλλα μέντοι παρὰ τὰς βύρσας. ὅτι δὲ σκῦλον τὸ δέρμα καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα δεδήλωται. 
ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ σχολύπτειν φασί τινες γίνεσϑαι. τὸ δέ ἐστιν ἐπὶ περιτομῆς. ὅϑεν καὶ ἀπεσχολύρϑαν 
αἰδοῖον λέγεται, καὶ ἀπεσχολυμμένος ὃ τοῦτο παϑών. δῆλον δὲ ὡς τὸ δέφω δέψω περισπασϑὲν «Αἰΐολε- 

53ο χῶς ὡς τὸ ἐσῶ xci πεσῶ καὶ χαϑεδῶ, ἐξ ὧν τὸ *icoUuau xci πεσοῦμαι καὶ χκαϑεδοῦμαι, ἐποίησε τὸ 
Oeo δεψήσω. ἐξ οὗ τὸ κηρὸν δεψήσας. ἔνϑα ἐνθυμητέον χαὶ τὸ μαλαχὸς κηρὸς ὁ ἐν τῷ γραμματείῳ 20 
χατὰ iov Διονύσιον, ὡς τῶν παρὰ τοῖς παλαιοῖς πινακιδίων κηρῷ τοιούτῳ μαλαχῷ ἀληλιμμένων, 
ἐν ᾧ ἔγραφον διά τινος γραφείου σκληροῦ. 1 νεται δὲ ὁ χηρὸς, οἷα εἰκὸς, ὡς xci τὸ μέλι. ἀπὸ τοῦ 
κηραίνειν γάρ. ὃ χαὶ παρὰ τῷ “Σοφοχλεῖ κεῖται. ὥς πὲρ ἐχεῖνο ἀπὸ τοῦ μέλειν. Óv ὧν ἀμφοτέρων τὸ 
φροντίζειν δηλοῦται. καὶ ἄλλως δὲ κηρὸς παρὰ τὸ χάω, τουτέστι καίω. ἡ δὲ κατ᾽ αὐτὸν ὀξεῖα τάσις ἔστι 
μὲν χαὶ κανονιχή. καὶ ἄλλως δὲ ὑποβάλλει διαστολήν τινα κατὰ τὸν εἰπόντα ὅτι χῆρος μὲν βαρυτόνως 
ποταμὸς ᾿Δρμενίας, κηρὸς δὲ ὀξυτόνως ὃ συνεγνωσμένος. (Vers. 48.) Τὸ δὲ χηρὸν μελιηδέα TOR, FRAEE 
τοιοῦτον δηλοῖ, Ort δηλαδὴ αἱ σήραγγες αὐτοῦ μέλι ἐταμίευον. ( Vers. 162.) Τὸ δὲ δησαντῶν σὲ ἐν νη 
καὶ πλείοσιν ἐν δεσμοῖσι δεόντων ᾿Αττιχῶς ἀντὶ τρίτων πληϑυντικῶν εἰσὶ προσταχτιχῶν, ὠρτμυρχθυ 
γίνεται. διὸ ἑρμηνεύων Ὀδυσσεὺς ἐρεῖ" ἀλλά uc δεσμῷ δήσατε. (Vers. 51.) ἱστοπέδη δὲ ἢ τύνη νὴ ἐντίϑεται 0 ἱστὸς, ἢ ξύλον ὀρϑὸν ᾧ προςδέδεται ὃ ἱστός. ( Vers. 163.) "Ex δ᾽ αὐτοῦ πείρατα ἀνῆφρϑαν io 

So λέγει ἀντὶ τοῦ τὰ πέρατα τῶν σχοινίων ἐνδεδέσϑαι ἢ τοῦ Ὀδυσσέως 1j ἐκεῖ "περὶ τὴν ἱστοπέδην. 
(Vers. 53.) Τὸ δὲ λίσσῃ ἑταίρους μετὰ τοῦ λῦσαι (Vers. 161.) παρηχητικόν τι ποιεῖ, ὁποῖα 

καὶ ἄλλα τοιαῦτα προεσημειώϑησαν. ( Vers, 54.) Οἱ δὲ τὸν Ὀδυσσέα δεσμοῦντες ἀργαλέοι δεσμοὶ, 

ὃ δὴ τρόπος ἐτυμολογίας ἐστὶ, ῥηϑεῖεν ἂν εἶναι ἡ αἰδὼς καὶ 7 νέμεσις, ὑφ᾽ ὧν ἐπεχόμενος Ὀδυσσεὶς 
ovy ἡττήϑη τῶν “Σειρήνων, αἰδούμενος εἰ νεμεσηϑείη τὰ δευτερεῖα τῶν ἑταίρων φερόμενος, καὶ ἄλλους 

ὑπαλείφων εἰς ἀρετὴν αὐτὸς ἀχρατὴς γένηται ἡδονῆς. xci ἰδοὺ ὄφελος τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τοῦτο & τῶν 
φίλων συμπορισϑέν. ( Vers. a 64.) Τὸ δὲ πιέζειν λέγεται καὶ πιεζεῖν, ὡς δηλοῖ τὸ, χερσὶ στιβαρῇσι πιέ- 
ζευν ἀντὶ τοῦ, ἐπίεζον, ( Vers, 1 74.) ὃ πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων ῥῆμα ἐστὶν, ὅμοιον τῷ ἐποιεὺν 

καὶ τοῖς τοιούτοις. διφορεῖται οὖν παρὰ τῷ ποιητῇ τὸ πιέζω, οὐ μόνον βαρυτονούμενον , ἀλλὰ xci 
περισπώμενον. καὶ ἔστιν ἡ τοῦ περισπωμένου χρῆσις καὶ παρὰ Πλουτάρχῳ καὶ ἑτέροις. ( Vers. 167.) Áo 
Τὸ δὲ, ἔπειγε γὰρ οὖρος τροπιχῶς ὡς ἐπὶ ἐμψύχου τοῦ οὔρου ἔφρασε. Τὸ δὲ γαλήνη ἔπλετο Ῥηβιεμε ξις 
ται καὶ ἐν τῇ t ῥαψῳδίᾳ. (Vers. 169.) 0 δὲ κοίμησε δὲ κύματα δαίμων παρηχεῖ πως καὶ αὐτό. καὶ 
ἔστι χρῆσις τούτου καὶ παρὰ “Ἱμερίῳ τῷ σοφιστῇ. ἐνταῦϑα δέ φασιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ἐντεῦϑεν λαβὼν 

4ο᾽ Ἡσίοδος ἐμυϑεύσατο ὑπὸ Σειρήνων καὶ τοὺς ἀνέμους ϑέλγεκσϑαι. ( Vers. 170.) ᾿Ιστία δὲ μηρύσαοῦ'αι 
τὸ συστεῖλαι δηλοῖ. μηρύεται δέ τις καὶ κρόχην γυρουμένην ἢ περὶ ἄτρακτον ἢ καὶ ἄλλως ΘΙ ΘΕ» 
λέγονται δὲ μέχρι καὶ νῦν μηρύεσϑαι καὶ ἁλιεῖς περὶ αἰγιαλὸν σχοινία, ὅτε συνάγοντες κατὰ κύκλον 
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εἰλοῦσιν αὐτά. καὶ ἀράχνης δὲ οὕτω μηρύεται κατὰ τινα εἴλησιν τὸν αὐτοῦ ἱστόν. καὶ ἱμονιοστρόφον δὲ 
2 Ν - ' c 

οὕτω μηρύονται, & περ συγκλώϑουσιν. ( Vers. 171.) ᾿Εκ δὲ τοῦ, ἐπ᾿ ἐρετμὰ ἑξόμενοι, λαβὼν ὃ κωμι- 

χὸς ἔφη τὸ, κάϑιξ᾽ ἐπὶ χώπην. (Vers.173.) Τροχὸν δὲ κηροῦ ἀκριβέστατα λέγει. κύκλον γὰρ εἰπεῖν 
« ^ - 1 , , " 2 

τὸ στερεὸν ἢ TOL τριχῇ διαστατὸν, ἀνώχριβες. ἐπίπεδον γὰρ κυρίως ὃ κύκλος ὃ ἀβαϑής. οὕτω δὲ καὶ 
pe H 5 ς πράσα -. Xx. €f SS SA £ Ver 6 τ΄ , Sg , 

τυροῦ τροχὸς καϑ' ὁμοιότητα τοῦ κατὰ ἀρμα καὶ Curs, (Vers. 176.) “Ὑπεριονίδην 085 Ηλιον λέγει 
- - D Li , « Η 5 ' - 

ἐντελῶς, ὃν ἀλλαχοῦ φησὶ συγκεκομμένως Ὑπερίονα. (Vers. 1 78.) 0 δὲ ἐν νηὶ ϑεούσῃ δεσμὸς τῶν τε 
a 4 - ze , 3 , - , πῇ E - € - 

χειρῶν τῶν τὲ ποδῶν τοῦ φιλοσόφου Ὀδυσσέως παντελὴ μὲν ἀπραξίαν δηλοῖ αὐτοῦ Ore ϑεωρητιχῶς 

βιοῖ, οὐ μὴν καὶ πάντῃ πάντως ὥκραν ἀκινησίαν. εἰ γὰρ καὶ μὴ ποσὶ κινεῖται βαδιστικῶς, ἀλλ᾽ ἕτέ- 
5 4 , » I , - T1 c T τῷ A 

ρως ϑέει καὶ διαβαίνει ἔνϑεν ἐκεῖ κατὰ τὸ πρέπον τῇ ϑεωρίῳ, μελετῶν ὅσα καὶ οἷα προσωπικῶς τε καὶ 
- - , «r - ^ - 

τοπικῶς καὶ ὡς εἰπεῖν πολυτρόπως μεταχειρίσεται, Ore ϑεωρεῖν ἀφεὶς τοῦ πράττειν γενήσεται, καί πως 
, 

* - , , 2 ET) ^ 3 3, E 2t , ' - » i € - ΄ 

τηνικαῦτα κινούμενος τὲ ἀκινητίζει, καὶ αὖ παλιν ἀκίνητος ὧν ϑέει κατὰ νοῦν ἢ χαὶ ὡς οἷον πέτεται 50 

οὐριοδραμῶν. ( Vers. 182.) Τὸ δὲ ῥίμφα διώκοντες ὑπερβατῶς μὲν συνταχϑὲν ὀρϑῶς ἔχει, ἵνα λέγῃ 

ὅτε αὐτοὶ ἑζόμενοι ἅλα ἔτυπτον ἐρετμοῖς, (ug διώκοντες. εἰ δέ τις αὐτὸ συντάξει ἑτέρως ἢ ἐσολοίκισεν 

ἢ σολοιχοφανῶς συνέταξεν, εἰπεῖν εὐφημότερον, ἵνα λέγῃ ᾿Δττικῶς, ὅτι ἀπῆν 3j ναῦς ῥίμφα διώκοντες, 

τουτέστιν οἱ ἐν τῇ νηὶ ναῦται ἄνδρες, διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κατὰ τὸν τραγικὸν μήτε νῆα μήτε πόλιν ἔρημον 

ἀνδρῶν τῶν ὄντων ἔσω. (Vers. 186.) κεῖται δὲ τὸ διώχοντες ἀντὶ τοῦ κατὰ σπουδὴν ἐλαύνοντες, ὡς 

εἴ πέρ τι ἐδίωκον. ἐδίωκον δὲ πάντως τὸ συμφέρον, καϑὰ καί τις ἐν μάχῃ φεύγων καὶ αἰτιαϑεὶς διώχειν 

ἔφη τὸ συμφέρον ὀπίσω που τυγχάνον. (Vers. 197.) Τὸ δὲ παρήλασαν νῦν μὲν ἐπὶ γηός" λέγεται δὲ 

xer& κυριολεξίαν ὁμοίαν καὶ ἐπὶ ἁρματηλατῶν. (Vers.188.) Τὺ δὲ τερψάμενος χαὶ πλείονα εἰδὼς τὸ 

τέλος ἐστὶ τῆς ποιήσεως. ἧς ἀρετὴ σοφίζειν μεϑ' ἡδονῆς. (Vers. 189.) Τὸ δὲ ἴδμεν πάντα πιϑανο- 

λογεῖ τὸ καὶ τὸν Οδυσσέα ὑπὸ Σειρήνων γινώσκεσϑαι, διὸ καὶ πρὸς ὄνομα καλοῦσιν αὐτόν. ὑπεμφαίνει 

δὲ χαὶ μαντικὴν εἶναι τὴν ποίησιν, εἴ γε καὶ αἱ ἀοιδοὶ Σειρῆνες οἴδασιν οὐ μόνον ὅσα χαϑ' ἱστορίαν 
' * 3 2 1 * r 5 μ 

γεγονότα μὴ εἶδον αὐταὶ, ἀλλὰ "καὶ τὰ ὄντα, καὶ ὅσα δὲ, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη, γενήσεται. 6o 

(Vers. 198.) "Ev δὲ τῷ, οὐ φϑογγῆς ἠκούομεν οὐδὲ ἀοιδῆς, φανερὰ διαφορὰ τῆς τε ἁπλῶς οὕτω φϑογ- 

715 καὶ τῆς μετὰ τοῦ περιᾷδειν ἤτοι μέλπειν, ὁποία τις καὶ 7j ἔμμετρος καὶ ἡ κατὰ Σειρῆνας. ἔστι γὰρ 

ἀοιδῇ φϑογ, γὴ ἐμμελής. δῆλον δὲ ὅτι τε καὶ ἐπὶ ἀλόγων ἡ φϑογγὺὶ καϑὰ καὶ τὸ φϑέγγεσϑαι, καὶ ὅτι; 

dea χόλος χολὴ μόνος μονὴ καὶ τὰ ὅμοια, οὕτω xci φϑόγγος φϑογγή. ὡς δὲ xci τοῦ χελαδεῖν τοῦ 

τε ἄλλως καὶ τοῦ κατ᾽ ὄρνιϑας διαφέρει τὸ δειν, δηλοῖ ὃ γράψας οὕτω. καὶ τὰς ἀλεκτορίδας ἀπέκτεινε, 
ΤΙ τὶ , 3 , -—- - r * , — , 

τοῦ μὴ χκελαδούσας καὶ ἀδούσας ἐπὶ "τοῖς ὠοῖς μηνύσαι τὸν μοιχόν. ἡ δὲ αὐδὴ ἄλλο τι περὶ ταῦτα.17{1 

δεδήλωται γὰρ ἀνϑρωπίνῃ φωνῇ ᾧχειῶσϑαι ἡ τοιαύτη λέξις, οὐ φϑογγὴ ἁπλῶς οὖσα ἢ ἡ τυχοῦσα 

Tuis ἀλλὰ σύνδεσμον ἀποσώζουσα ἐναρμονίου φϑογγῆς εἴτουν φωνῆς, καιριώτερον δὲ εἰπεῖν λαλιᾶς. 

διὸ καὶ παρὰ τὸ αὔω τὸ φωνῶ καὶ τὸ δέω τὸ δεσμῶ ἐτυμολογεῖσϑαε δοχεῖ, καὶ ἁρμόζειν ἀνϑρώποις ὡς 

s eur αν, χαϑὰ καὶ ὃ λόγος. ὅϑεν xol αὐδήεσσα Κίρκη καὶ εἴ τις ἄλλη τοιαύτη οὐχ᾽ ἁπλῶς ἡ περιβόη- 

TOSUM περιλάλητος, ἀλλὰ ἡ χρωμένη αὐδῇ, τουτέστιν ἀνθρωπίνῃ διαλέκτῳ. εἰ δέ ποτε καὶ ἡ φωνὴ 

ἀρετῇ αὐδῇ ἐπὶ ἀνϑρώπου ἰδιάσει καινότερον, ϑεραπεύεται τότε φιλοσόφως ἡ τόλμα δι᾿ ἐτυμολογίας. 

τηνιχαῦτα γὰρ oU φαμὲν ὁρισμὸν φωνῆς τοιαύτης τὸ ἀέρα πεπληγμένον αὐτὴν εἶναι ἢ ἴδιον αἰσϑη- 

Hh Ji rud δηλαδὴ φῶς νοῦ. τοιοῦτος γὰρ ὃ προφοριχὸς λόγος, διαφωτίζων τοῖς ἄχροαταῖς τὸν 

id ϑέτον, ὃς ἐν χαρδίᾳ μελετᾶται. (Vers.59.) Ὅτι μετὰ τὲς Σειρῆνας τρεῖς ὑποτίϑενται τόποι, ὧν 

ποῦ Tem πάντως ἄπλωτος οἷα ἐπικίνδυνος, ὃ περὶ τὰς ῥηϑησομένας Πλαγκτάς. ( Vers. 73.) ἐν 

ϑατέρῳ δὲ “πλευρῷ δύο σχόπελοι, ὧν ὃ μὲν εἷς ὑινηλότερος περὶ ὃν ἡ Σαύλλα, κακὸν ἐχείνη ἄφυκτον μὲν, 
οὐχ οἷον δὲ αἱ Πλαγχταί. ὃ δὲ ἕτερος πῇ μὲν μέγα καχὸν, εἴ περ τύχῃ, καὶ πανώλεθρον, πῇ δὲ οὐδό- 

^ i is ἄλλως τύχῃ, ὡς ῥηθήσεται, περὶ ὃ 5 Χάρυβδις. ἔνϑα ναῦς ἐμπεσοῦσα, ἄναῤῥοι- 

Maitre cepere Eu κατὰ χώραν δὲ μενούσης οὐδέν τι πάσχει καχόν. μέσος δὲ τῶν Πλαγκτῶν 

Eu ἜΒΗ - pt ὧν, ἢ) μάλιστα μέσος τῶν δύο τούτων σκοπέλων πλησίον ὄντων κατὰ D 

mapioyel x opHn E ὁνεωξκαποτελροιείονν nop ioc DUtac" πλαττέται siue eet Ferr ace Kioxn E 

μητε τῷ προφανεῖ κακῷ ἑαυτὸν ἐπιῤῥίιναιγ) τῷ περὶ τὰς llAeyxrag, ets τῇ 
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ἀδήλῳ καὶ ἀμφιῤῥόπῳ σωτηρίᾳ τῇ κατὰ τὴν Χάρυβδιν, ἀλλὰ τῷ προφανεῖ μικροτέρῳ χαχῷ πλησιάζειν, - 
τῷ σχοπέλῳ τῆς Σ᾽χύλλης, ὡς τῶν χαχῶν τὸ μεῖον xci αὐτὸν ἐπιλέξασϑαι. γράφει δὲ Ó ποιητὴς τὰ 
τοιαῦτα οὕτως" ( Vers. 55.) αὐτὰρ ἐπειδὰν τάςδε, τουτέστι τὰς “Σειρῆνας, παρὲξ ἐλάσωσιν ἑταῖροι, ( Vers. 56.) ἔνϑα τοι οὐχέτ᾽ ἔπειτα διηνεχέως, τουτέστι χατευϑὺ καὶ ἀσχιδῶς, ἀγορεύσω, ὁπποτέρη 
δή τοι ὁδὸς ἔσσεται. (Vers. 57.) ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ϑυμῷ βουλεύειν, 0 ἐστι βούλευε. ἐρέω δέ τοι ἀμφο- 

30 τέρωϑεν. (Vers.59.sqq.) εἶτα ἑρμηνεύων "τί ἐστι τὸ ἐρεῖν ἀμφοτέρωθεν, ἐπάγει" ἔνϑεν μὲν γὰρ 
πέτραι ἐπηρεφέες, τουτέστι καὶ ὑψηλαὶ xci ταῖς ἐξοχαῖς οἷον ἐρέφειν δοκοῦσαι. mori δ᾽ αὐτὰς, ὅ ἐστε 
πρὸς αὐταῖς κῦμα μέγα ϑαλάσσης ῥοχϑεῖ, Πλαγκτὰς δή τοι τάς γε ϑεοὶ μάχαρες καλέουσι, τῇ μέν τε, 
ἤγουν τῇδε, οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται, οὐδὲ πέλειαι τρήρωνες, ταί τ᾽ ἀμβροσίην Διὶ πατρὲ φέρουσιν. 
ἀλλά τε καὶ τῶν αἰεὶ ἀφαιρεῖται λὶς πέτρη. ἀλλ᾽ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίϑμιον εἶναι. τῇ δ᾽ οὔ πώ τις 10 
νηῦς φύγεν ἀνδρῶν εἴ τις ἵκηται. ἀλλά ϑ' ὁμοῦ πίνακώς τε νεῶν χαὶ σώματα φωτῶν χκύμαϑ᾽ ἁλὸς φο- 
θέουσι πυρός τ᾽ ὀλοοῖο ϑύελλαι. οἴη δὴ κείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηῦς "Aoyà πασιμέλουσα mag 
"üjr«o πλέουσα. (Vers. 71.) καὶ νύ χε τὴν, iv. ὦχα βάλεν μεγάλας ποτὶ πέτρας. τὸ χῦμα δηλαδὴ, 
ἀλλ " Hon παρέπεμψεν, ἐπεὶ φίλος zv Ιήσων. καὶ τοιόνδε μὲν τὸ κατὰ τὰς Πλαγχκτὰς Ὁμηρικὸν πλά- 
σμα. (Vers.73.sqq.) τὸ δὲ περὶ τῶν ἐφεξῆς τοιοῦτον. οἱ δὲ δύω σκόπελοι, οἱ ἑτέρωϑεν δηλαδὴ, 
xa oU; τὸ ἀμφοτέρωθεν συμβιβάζεται ἀντιπαρακειμένους ταῖς ἐξ ἑτέρου μέρους ΠΠλαγκχταῖς, οἱ τοίνυν 
δύο οὗτοι σχόπελοι, ὃ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱχάνει ὀξείῃ κορυςρῆ, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε χυανέη. τὸ 

30 μὲν οὔ ποτ᾽ ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ᾽ αἴϑρη χείνου ἔχει κορυφὴν "οὔτ᾽ ἐν ϑέρει οὔτ᾽ ἐν ὀπώρῃ. οὐδέ χεν ἀμβαίη 
βροτὸς ἀνὴρ, οὐ χαταβαίη, οὐδ᾽ εἴ οἱ χεῖρές τὲ ἐείχοσι καὶ πόδες εἶεν. πέτρη γὰρ Mg ἐστι περιξεστῇ 
εἰκυῖα. μέσσῳ δ᾽ ἐν σκοπέλῳ ἔστι σπέος ἱεροειδὲς πρὸς ζόφον εἰς ἔρεβος τετραμμένον, ἡ πὲρ Gv ὑμεῖς 20 
νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰϑύνετε φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ. οὐδέ xsv ἐκ νηὸς γλαφυρῆς αἰζήϊος ἀνὴρ τόξῳ ὀϊστεύσας 
κοῖλον σπέος εἰσαφίχηται. ἔνϑα δ᾽ ἐνὶ Σ;χύλλη ναίει, δεινὸν λελακυῖα" τῆς ἤ τοι φωνὴ μὲν, ὅση σχύλα- 
xog γεογιλῆς γίνεται. αὐτὴ δ᾽ αὖτε πέλωρ χακόν. οὐδέ κέ τίς μιν γηθήσειεν ἰδὼν οὐδ᾽ εἰ ϑεὸς ἀντιάσειε. 
τῆς ἤ τοι πόδες μέν εἰσι δυώδεκα πάντες ἄωροι... ἐξ δέ τέ οἱ δειραὶ περιμήκεες, ἔν δὲ ἑκάστῃ σμερδαλέη 
χειραλή. ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες πυχνοὶ καὶ ϑαμέες, πλεῖον μέλανος ϑανάτοιο. μέσση μέν τε κατὰ 
σπείους χοίλοιο δέδυχεν. ἔξω δ᾽ Ἐξ ἴσχει χεφαλὰς δεινοῖο βερέϑρου. αὐτοῦ δ᾽ ἰχϑυάᾳφ οκόπελον Tutotftu- 
μώωσα, δελφῖνάς τε, κύνας T5 zc εἴ ποϑι μεῖζον ἕλῃσι κῆτος, & μυρία βόσκει ἀγάστονος -ἀμφιτρίτη. 
τῇ δ᾽ οὐ πώ ποτε ναῦται ἀχήριοι εὐχετύωνται παρφυγέειν σὺν νηΐ. φέρει δέ τε κρατὶ ἑκάστῳ gir. 
ἐξαρπάσασα νεὼς χυανοπρώροιο. τὸν δ᾽ ἕτερον σχόπελον χϑαμαλώτερον ὄψει, Ὀδυσσεῦ, πλησίον 

4o ἀλλήλων, xci κεν διοϊστεύσειας. τῷ δ᾽ iv ἐρινεός ἐστι μέδγας φύλλοισι τεϑηλώς. τῷ δ᾽ ὕπο δῖα Xa- 30 Qv); ἀναῤῥοιβδεῖ μέλαν ὕδωρ. τρὶς μὲν γάρ v' ἀνίησιν ἐπ᾿ ἤματι, τρὶς δ᾽ ἀναῤῥοιβδεῖ δεινόν. 
( Vers. 106.) εἶτα ἑρμηνεύων τὸ τοιοῦτον δεινὸν φησί" μὴ σύ γε κεῖϑε τύχῃς ὅτε ῥοιβδήσειεν. οὐ γαρ 
xiv ῥύσαιτό G ὑπ᾿ ἐκ χαχοῦ οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχϑων. ἀλλὰ μάλα Σχύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος, ὦκα τ παρὲξ ἐλάαν. (Vers. 110.) ἐπεὶ πολὺ φέρεερόν ἐότιν 8E ἑτάρους ἐν νηὶ ποϑήμεναι ἢ Gu πάντας. ὧν τοὺς ἕξ 
μὲν ἡ Σχύλλα λήψεται πλεούσης τῆς νηὸς διὰ τοῦ δηλωϑέντος στενοῦ πορϑμοῦ, τὴν δὲ ὕλην mino» ἡ Χάρυβδὶς ἐξολεῖ ἀναῤῥοιβδήσασα, εἴπερ εἰς αὐτὴν ἡ ναῦς ἐμπεσεῖται. καὶ οὕτω μὲν διὰ του μους ῥηθέντας τρεῖς ἔφρασε τόπους ἡ ποιητικὴ Κίρχη, καὶ 0 ἔδει ποιήσειν τὸν ᾿Οδυσσέα ἐδίδαξε. πολλὴ » 
καὶ ἐνταῦϑα ἡ ποιητικὴ ἀρετή. πρός τε γὰρ ἦϑος πολλὰ διδάσκει. καὶ μάλιστα ὅτε περιπίπτειν εἰκὸς 
μυρίοις δεινοῖς τὸν τῇ χατὰ βίον ϑαλάσσῃ ἐμπλέοντα. καὶ ὅτι χρὴ τὸν φιλοσόφως βιοῦντα σχέπτεσϑαι 474 
τὰ πρακτέα κατὰ πολλὴν ἀχρίβειαν. ναὶ ὡς χρεὼν τῶν φίλων ὑπερπονεῖσϑαι, καὶ τοῖς δυστυχῶς παρα: 4o 
πίπτουσιν ἀντιβαίνειν ὡς δυνατὸν χραταιῶς, καὶ μὴ δὲ ἀπεσχῆσϑαι τῶν σκοπιμωτάτων διὰ τὰ ἐφεπο- 50 μένα δυσχερῇ. ἔχει“δὲ καὶ ἱστορίαν τὸ χωριον συχνὴν, τοπικήν vs καὶ ἑτεροίαν, "τὴν μὲν αὐτόϑεν, τὴν 
δὲ καὶ μετὰ πλασμάτων τινῶν. ἔγκεινται δὲ αὐτῷ καὶ μῦϑοι, ὧν εἰσὶν ot καὶ ἀλληγοροῦνται. καὶ φρά- 
σις δὲ αὐτῷ ϑαυμασία ἐπανϑεῖ συνεχτραχυνομενὴ που κατὰ τὸ δέον, καὶ φοβερῶς τῇ τῶν mpoceecca 
συνδεινουμένῃ σχυϑρωπότητι. πολὺ δὲ ἔχει xoi τὸ τῆς πλάσεως πιϑανὸν ὡς τὰ κατὰ μέρος δείξει m 
ἐν τοιοῖςδε. ( Vers.60.) Tó μὲν ῥοχϑεῖν ὡς τραχὺν ἦχον δηλοῖ κατ᾽ ὀνοματοποιΐαν, ἱκανῶς δεδή- 
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orci, ΤΠλαγαταὶ δὲ πέτραι ἢ διότι προςπλάζονται ἀλλήλαις συμπίπτουσαι καὶ συγκρούονται πελάξου- 

σαι, ὅϑεν καὶ πυρεχβολοῦσιν, ὡς ῥηθήσεται, ἢ διότι κῦμα φασὶ συνεχῶς ἐχεῖ προςπλάζεται. Θεοὶ δὲ 

αὐτὰς οὕτω καλοῦσιν, ὡς ἀνϑρώπων μήτε εἰδότων τὰς πλαστὰς ταύτας “Πλαχγκτὰς διὰ τὸ μυϑικῶς ἐκτε- 

τοπισμένον, μήτε καλούντων. τοῦτο δὲ xoi ἐπὶ τοῦ μώλυος εἶπε. (Vers. 70.) Σημείωσαι δὲ ὅτε τὰς χαλε- 
* D. ᾿ [4] x , 2 . , € 2 M ΕἸ - , E] X 

πὰς Πλαγχτὰς πέτρας, ας xci διεξέπλευσεν ἀβλαβὴς μόνη ἡ oyO ἐκ τῆς Κολχίδος mao ujrao, 

ἤγουν ἐκ τοῦ Aujrov πλέουσα, ὃ ποιητὴς ὡς διά τινὸς πετροβόλου τεραστίας μηχανῆς ἐκ τοῦ κατὰ 

Θρῴκην πορϑμοῦ εἰς τὸν Σικελικὸν ἐξετίναξεν ὑπὸ ἀρχιτέκτονι τῷ μύϑῳ. καὶ διζώσας ἐκεῖ ἐξετόπισε, 

χατὰ ὁμοιότητα δῆϑεν τῶν κατὰ Θρῴκην Συμπληγάδων, ἃς περὶ τὸν πρὸ τοῦ Εὐξείνου Θρᾳκικὸν 6o 

πορϑμὸν πλαττομένας εἶναι, ὡς ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ ἐῤῥέϑη, παρῆλϑεν ἡ ̓ Δργὼ κατὰ τοὺς μεϑ' 

Ὅμηρον, ix τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ πόντου εἰς τὴν Κολχίδα γῆν ἐκ Θετταλίας ἀναπλέουσα. ἐκ δὲ τῆς 

Κολχικῆς καϑ' ἑτέραν χέλευϑον παλίμπλους στελλομένη ἐνέχυρσε ταῖς καϑ' Ὅμηρον ἄρτι μυϑευομέναις 

Τιλαγχταῖς. λέγεται γὰρ πρός τινων, ὅτι παλιννοστοῦντες ἐχ Κόλχων οἱ ᾽᾿Δργοναῦται οὐ τὸν αὐτὸν 

ἐστείλαντο πλοῦν, οὐδὲ τὸν Εὔξεινον αὖϑις διὰ τοῦ χατὰ τὸ Βυζάντιον πορϑμοῦ καὶ τῶν ῥηθϑεισῶν 
- - ' 

Συμπληγάδων διεξέπλευσαν, ἀλλ᾽ ἔχοντες τήν τὲ Μήδειαν τό, τε χρυσοῦν χῶας τὸν σχοπὸν *zcà 1041712. 
* 3 D - - E , ^ ' , * ΕἸ * , er ^ 

ἄϑλον ἐχείνου τοῦ πλοῦ ἄλλην ἐτράποντο. χαὲ κατὰ μὲν τινας TOV ᾿Ωχεανὸν παραπλευσαντὲς ἕως xot 

3 à? ' 35 33 ὑσὶ ' , 430 32 2 ^2 ' , ^ - - 

εἰς τὸν ᾿Αἀτλαντιχὸν, εἶτα ἐχεῖϑεν διὰ «Ζιβύης πεζῇ em ὠμῶν τὴν Apoyo περιαγαγόντες καὶ τῇ "pun 

ἐμβαλόντες ϑαλάσσῃ πρὸς τῷ Σιχελικῷ πορϑμῷ χαὶ ταῖς Ὁμηρικαῖς ταύταις Πλαγκταῖς ἐγένοντο, εἰς 

χαὶ αὐτὰς εὐτυχῶς διεχδύντες χαϑὰ καὶ τὰς Θρᾳκιχὰς Συμπληγάδας περιεσώϑησαν. xoi ἔστιν εὑρεῖν 

τι τῆς ἱστορίας ταύτης καὶ ἐν τῷ Πινδάρῳ καὶ τῷ «Ἰυκόφρονι. “Ἕτεροι δέ φασιν ὅτι τῷ Ιστρῳ τὴν 
2 ^ », - , - m L5 , ^ 

Zoya ix τοῦ Εὐξείνου προσχόντες oi ̓ “ργοναῦται, xoi διὰ ποταμοῦ ἑτέρου ἢ καὶ διά τινος ἀποσπάδος 
- , 2 - , ^ » - ' - 

. τοῦ μεγάλου Ἴστρου τῷ ᾿“δρίᾳ χόλπῳ᾽ ἐμβαλόντες, καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, μεταβάντες ἐκ τοῦ Iorgov εἰς 

3o 

áo 

τὸ Ἰόνιον πέλαγος, εἶτα πρὸς τὰ ἑσπέρια κάμψαντες, εἰς τὸν Σιχελιχὸν πορϑμὸν διεξέπεσον. ὅτε καὶ 

παρέπλευσαν ὥς περ πρὸ τούτων τὰς Opoxi«g Συμπληγάδας, οὕτω καὶ τὰς ἑσπερίας τότε Πλαγκτᾶς. 

ἀλλὰ ταύτας μὲν ἔτι χινουμένας οἶδεν ὃ ποιητὴς ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ᾽Οδυσσέα πλάνης. τὰς δὲ τοῦ Θρᾳκι- 

χοῦ βοσπόρου ἔπαυσεν ἤδη πάλαι ὃ μῦϑος τῆς συνεχοῦς “χινήσεως, χαϑά nov δηλοῖ καὶ Πίνδαρος. 10 

δίδυμοι γάρ φησιν ἦσαν, ζωαὶ, ἐκυλίνδοντο δὲ χραιπνότεραν ἤ περ ἄνεμος. ἀλλ ἤδη τελευτὴν αὐταῖς 

ἐκεῖνο Ὁ ἡμιϑέων πλοῦς ἤγαγεν, ὡς εἱμαρμένον ὃν, στήσεσϑαι ὅτε ναῦς τις διεκπλεύσει αὐτάς. ἔστι δὲ 

ὃ περὶ τῶν Θρῳᾳκιχῶν Συμπληγάδων καὶ τῆς ᾿Αργοῦς λόγος τοιοῦτος. Θὲ περὶ τὴν oyo τὴν Βιϑυνῶν 

φασὶν ἀναπλέοντες χώραν εὗρον τὸν Φινέα πηρὸν ὄντα διὰ τοιαύτην αἰτίαν. ἔχων ἐχεῖνος παῖδας ἔκ 

Κλεοπάτρας τῆς Βορέου, εἶτα ἐπιγήμας ἑτέραν, ἐξέδοτο αὐτοὺς τῇ μητρυιᾷ διαβληϑέντας πρὸς ἀναί- 

ρεσιν. Ζεὺς δὲ χαλεπήνας ἔδοτο αὐτῷ αἵρεσιν, εἰ ὥρα βούλοιτο πηρωϑῆναι ἢ ἀποϑανεῖν. ὃ δὲ προαιρεῖ- 

ται μὴ βλέπειν Ἥλιον. ἀγαναχτήσας οὖν ὃ “Πλιος “Δρπυίας ἐπιπέμπει αὐτῷ, αἵ λιμώττειν ἐποίουν τὸν 

ἄνϑρωπον, ἀφαρπάζουσαι δαινυμένου τὰ βρώματα. τοῦτον ἰδόντες οἱ περὶ τὸν ᾿Ιάσονα καὶ σοφὸν 

εἶναι μαϑόντες παρεκάλουν ὑποϑέσϑαι ὡς διεχπλευσοῦνται τὰς πέτρας. ὃ δὲ ἤϑελεν ὑποϑέσϑαι, εἰ τὰς 

“Αρπυίας ἀπελάσουσι. χαὶ αὐτοὶ ἐπαγγέλλονται οὕτω ποιήσειν. ἐρωτᾷ οὖν ὃ Φινεὺς, ὅσον ἂν εἴη τὸ 

τα ΘΟ ΤῊΣ -Αργοῦς. εἰπόντος δὲ ἐκείνου, 0cóv πελειάδος, ἐχέλευσεν ἀφεῖναι περιστερὰν μέσον τῶν πετρῶν. 

χἂν μὲν αὐτὴ μεσολαβηϑῇ, μηδὲ τούλτους πλέειν, ἐὰν δὲ περισωϑῇ, τότε περαίνειν ἀφόβως τὸν πλοῦν. 30 

ἀπολυϑείσης οὖν τῆς περιστερᾶς καὶ συσχεϑείσης οὐ πάσης ἀλλὰ κατὰ τὸ οὐραῖον, εἰςβάλλουσι τοῦ λοι- 

ri διὰ τῶν Συμπληγάδων αὐτοί. αἱ δὲ συμβύσασαι τὴν ἄχραν πρώραν τῆς ᾿Αργοῦς ἔκλασαν χατὰ 

τὸ ἐν τῇ περιστερᾷ σύμβολον. οἱ δὲ Βορεάδαι Ζήτης καὶ Κάλαϊς, ovg ὃ μῦϑος πτερωτοὺς πλάττει, χαϑά 

ves og “Περσέα τὸν ποιητικῶς ἀρβυλόπτερον, ἤγουν πτερόπουν χατὰ τὸν μῦϑον᾽ ταῖς γὰρ ἀρβυλαῖς 

αἱ πὲρ εἰσιν εἰδὸς ὑποδήματος οἱ πόδες δηλοῦνται' οἱ τοίνυν Βορεάδαι συμπλέοντες τοῖς ᾿Αργοναύταις 

iid "donvías , ἃς ἡ ToU μύϑου ἱστορικὴ ϑεραπεία ἀσώτους δαπάνους οἶδε γυναῖκας, ἀπελαύνουσιν, 

ἀέριον ρϑέντες καὶ ἐκδιώξαντες, καὶ οὕτως ἐλευϑεροῦσι τὸν γέροντα, ὃ δὴ προὔπέσχητο. καὶ τὸ ἐντεῦ- 

Ov οἱ Αργοναῦται εἰς Κόλχους περισώζονται. τοῦ λοιποῦ δὲ ἐν τῇ τῶν Aoyovavtav ἐπανελεύσει μετεχ- 
^ c ' 1 * * ' - ΄, ΤΊ Ὕ ÜU V δέχεται ἡ ποιητικὴ διασκευὴ τὴν xoi διὰ τῶν Πλαγκτῶν διέχδυσιν τῆς -AgyoUg. xoi τοῦτο μ Eae 
CoxMwENT. rN Opvss. Tow. Il. 
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(Vers. 61.) παρὰ δὲ roig παλαιοῖς φέρεται καὶ ταῦτα ῥητῶς, αἱ “Πλαγκταὶ οὕτω καλούμεναι κατέχουσι 
τὸν περὶ Σικελίαν πορϑμὸν, συντρέχειν μεμυϑὲ ευμέναι xara αἰτίαν τοιαύτην’ στενοῦ τοῦ πορϑμοῦ ὃ ovrog 415 

80 xai πολλοὺς c; κωνιλσμοὺς ἔχοντος, ὁτὲ μὲν συμπίπτειν δοχεῖ τοῖς πλέουσι τὰ προχείμενω, ὁτὲ δὲ ἀνοί- 
γεσϑαι, πλανωμένης τῆς ὄψεως διὰ, τὸ τάχος τοῦ πλοῦ. Πλαγκχτὰς οὖν λέγειν. τὸν ποιητὴν , οἷα πλα- 

ζομένας καὶ κυλιομένας, ὡς ἐκ τῆς συγχρούσεως χαὶ πῦρ. ἀποτελεῖν. εἰ δ᾽ ἴσως. ἐχ τοῦ πλήσσειν. εἴποι 
τις παρῆχϑαι τὰς “Πλαγχτὰς 3 δύναιντ᾽ ἂν οὕτω vun. ηγάδες λέγεσϑαι καὶ αὐταί. C Vers, 62.) Πο- 
τητὰ δὲ γενικῶς τὰ πτηνὰ λέγει, ἃ ὡς περ πτηνὰ ix τοῦ πτῶ πτήσω,, οὕτω χαὶ ποτητὰ ἐκ TOU ποτῶ 
ποτήσω. Τὸ δὲ, οὐδὲ πέλειαι, κατ᾽ ἐξαίρετον ἤτοι χατ᾽ ἐξοχήν τιν κεῖται, οὗ μόνον διὼ τὸ ἐν τῇ πτήσει 
ὠχὺ τοῦ ζῴου, ἀλλὰ χαὶ, ἵνα δηλοῖ ἀναιδεῖς τὰς πέτρας, εἰ μηδὲ πελειάδων φείδεσθαι οἴδασιν, αἵ Διὶ 

ἀμβροσίαν φέρουσιν. ᾿“΄ϑήναιος δὲ γράφει : ὅτι ἐπεὶ Διὶ τὴν ἀμβροσίαν φέρουσι. πελειάδες, εἶ, xal μὴ 10 
ὄρνις ἀλλὰ πλειάδες αἱ προσημαίνουσαι τὰς ὥρας τοῖς ἀνθρώποις: » διατοῦτο χαὶ ἀπὸ τῶν πτηνῶν αὖ- 
τὰς χωρίξει Ὅμηρος ἐν τῷ ; τῇ μὲν οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται καὶ ἑξῆς, ὡς δὲ τὰς πλειάδας τῶν ἐνδοξοτά- 
των ἐν τοῖς ἀπλανέσιν ὁ ποιητὴς ὑπείληφε, δηλοῖ ἐν τῇ ἀσπιδοποιΐᾳ, προτάξας αὐτὰς κατὰ τὴν τῶν 
ἄλλων συναρήϑμησιφ ὦ ἐν τῷ, ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα καὶ ἑξῆς. δῆλον δὲ τὸ τῶν πελειάδων ἢ ἤτοι πλειάδων 

4o ἀξίωμα, καὶ παρὰ τῇ jj Βυζαντίᾳ Moigoi ἐ ἐν τῷ" Ζεὺς τρήρωσι πελειάσιν ὥπασε τιμὴν, αἵ δή TOL ϑέρεος 

χαὶ χειμῶνος ἄγγελοί εἰσιν. εἶδος δὲ περιστερᾶς ἡ πέλεια, ἧς μάλιστα ἴδιον τὸ τρεῖν δειλαινομένην, διὸ 
χαὶ τρήρων λέγεται. ἱστορεῖται δὲ ζωϊχῶς, ὅτι περιστερῶν εἴδη πέντε, οἰνὰς, μείζων περιστερᾷς,. οἴνω- 
πὸς τὸ χρῶμα, φὰψ, μέση περιστερᾶς χαὶ οἰνάδος, φάττα, μέγεϑος ἀλέκτορος, χρῶμα δὲ αὐτῇ σπο- 

δίον, xai τρυγὼν, πάντων ἐλάττων, ἡ χρῶμα τεφρὸν, χαὶ περιστερὰ δὲ ἡ κοιγνότερον. πολυχρονιώτερον 

δέ φασι τούτων ἡ φάττα. ζῶσα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη. “ωριεῖς δέ, φασι, τὴν ̓ πελειάδα vri περιστε- «20 
ρᾶς τιϑέασιν. ᾿ΔΑττιχοὶ δὲ τὴν περιστερὰν περιστερὸν λέγουσιν. skis" ᾿Αφροδίτης εἰμὶ περιστερός. 
τίχτουσι δέ, φασι, πᾶσαν ὥραν ἔτους. διὸ καὶ δεκάκις τοῦ ἐνιαυτοῦ τιϑέασιν, ἐν iy nto δὲ δωδε- 

κάκις, τεχοῦσα γὰρ τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ συλλαμβάνει. " Ioréov δὲ καὶ, ὡς εἴ περ μόνον πελειάδων ἐπίϑετον 
εἶναι δοχεῖ τὸ τρήρωνες, ἐπεὶ δι᾿ ἀσϑένειαν εὐλαβὴς ἡ ὄρνις αὕτη, τρεῖν δέ ἐστι τὸ εὐλαβεῖσϑαι, ὥς 
φησιν ᾿ϑήναιος, ὃ Ung. πιϑανόν ἐστι τὸ ἐπίϑετον καὶ ἐπὶ πλειάδων λεγόμενον, ct τὸν προειρημένον 
᾿βρίωνα μυϑεύονται φεύγειν διώχοντα τὴν αὐτῶν μητέρα Πλυμόνην, ἡ ἡ κατά τινας αἱ “Τληϊάδες πάρονο- 

50 μάξονται. ( Vers. 64.) Τὸ δὲ τὰς πέ ἑτρας χαὶ τῶν πελειάδων ἀεὶ ἀφαιρεῖσϑαι ὅτε ἀμβροσίαν Em 
φέρουσιν, ὁ μὲν ̓ ἄϑήναιος λέγει ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῶν Πλαγκτῶν πετρῶν χαὶ τῆς “λειότητος ἀφαιρεῖς 
σϑαι μίαν τῶν πλειάδων, ἄλλην δὲ πρὸς τοῦ “Διὸς ἐνίεσϑαι χάριν τοῦ σώξειν τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν. 

(Vers. 65.) ποιητικῶς αἰνιττομένου Ὁμήρου, ὡς τῶν πλειάδων ἐξ ὃ ὁρωμένων, ὅμως ὃ ἀριϑμὸς αὐτῶν 80 
οὐχ ἀπόλλυται. λέγονται δὲ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἑπτά" ὃ δὲ μῦϑος οὕτω καϑιστᾷ, 
ὡς οὐδὲ αὐταὶ ἀσινεῖς τὰς πέτρας διέρχονται, ἀλλὰ κολούονται ἢ οὐραίου τυχὸν 1j τινος ἑτέρου 

τῶν μερῶν. 0 δὲ ποιητὴς μέσως ἔφρασεν, ὡς νοεῖσϑαι μὲν χαὶ τοῦτο, δοκεῖν δὲ ἄλλως, καὶ ὅλην 
πέλειαν μίαν ἐχ πολλῶν βλάπτεσϑαι. διὸ καὶ ἐπήγαγε τὸ, ἀλλ ἄλλην. ἐνίησι πατὴρ ἐναρίϑμιον εἶναι 

ὡς τοῦ ἀριϑμοῦ ἐπιλιπόντος. οἱ δὲ παλαιοὶ οὕτω τὰ τοῦ λόγου ϑεραπεύουσι. Χείρων ὁ ̓ Αμφιπολίτης 
᾿Αλεξάνδρου τοῦ Maxtóovog ἐ ἐρωτήσαντός φασι, τί βούλεται παρὰ τῷ ποιητῇ τὸ τὰς ; περιστερὰς εἰπεῖν 
κομίζειν ἀμβροσίαν τῷ 4i, καὶ τὸ ἀφαιρεῖσϑαί τι αὐτὰς καὶ τῶν πελειῶν, περὶ τῶν πλειάδων εἶναι 
τὸν λόγον & ἔφη, ἃς εἶναι μὲν ἑπτὰ, φαίνεσϑαι δὲ ἐξ τοῖς ἐχεῖ, τῆς μιᾶς διὰ τὸ καὶ ἄλλως ἀμυδρὸν τοῦ 

θο ἀστρίου ἀφανιξομένης ὑπὸ τῶν πετρῶν. ὡς δὲ ἡμεῖς φησὶ πελειάδων * ἤτοι πλειάδων ἐπιτελλουσῶν ἀρχό- 

μεϑα ϑερίξειν, οὕτω καὶ ϑεοὶ τὴν ἀμβροσίαν κομίξεσϑαι. ὅτι δὲ πολλοὶ τὰς πλειάδας πελειάδας ὠνό- 4o 
μασαν, ἱκανῶς δείκνυσιν ὃ ̓ϑήναιος, δήλην τιϑεὶς τὴν» ἐκτροπὴν τοῦ ὀνόματος καϑ' ἣν αἱ πλειάδες 
πέλειαι καὶ πελειάδες παρὰ ποιηταῖς λέγονται. ὡς πλανᾷσϑαι πολλοὺς, ὄρνις εἶναι τὰς πλειάδας, 
τῷ τε παρασχηματισμῷ φησὶ τοῦ κατὰ πρόσϑεσιν γράμματος ἤγουν τοῦ € ÓL οὗ ἐκ τῆς τῶν πλειάδων 

τρισυλλαβίας εἴς τε τετρασυλλαβίαν πελειάδων προέβησαν, καὶ ὅτι δοχεῖ, φησὶ τὸ τρήρωνεξ, ὡς. sal ἐν 
1713roi; περὶ τῆς σχεδίας τοῦ Ὀδυσσέως προδεδήλωται, μόνον ἐπίϑετον είναι τῶν πελειάδων, ἐπάγει δὲ 

τούτοις ὁ αὐτὸς ῥήτωρ καὶ χρήσεις ταύτας. ἹΜοιρὼ ἡ Βυζαντία λέγουσα τὴν ἀμβροσίαν τῷ 4 τὰς 
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πλειάδας κομίζειν γράφει, ὡς καὶ προδεδήλωται, Ζεὺς τρήρωσι πελειάσιν diras τιμὴν ταύτην. Σιμωνί- 

One δὲ πελειάδας οὐρανίας τὰς πλειᾶδας φησί. καὶ “Πώδαρος δὲ, ἔνϑα ὁρίας αὕτας πελειάδας λέγει, 

ὡς κειμένας ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ ταύρου , χαϑα καὶ αὐτὸ προγέχθαπταις καὶ «Αἰσχύλος δὲ ἐκφανέστερον 

προςπαίζων πρὸς τὴν ὁμοφωνίαν ἁπτέρους πελειάδας εἰπεν ἐν πτῶσεν ὀρϑῇ. aai “Ἰαμπροκλῆς, αἵ ποτὰ: 

γαῖς ὁμώνυμοι πελειάσιν ἐν αἰϑέρι κεῖνται" ἔνϑα ὅρα τὸ ποταναῖς, ληφϑὲν μὲν ἀπὸ ϑέματος οὗ καὶ 

τὰ ποτητὰ, πρωτόϑετον δὲ ὃν τοῦ πτηναῖς. καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τοῦ δειπνοσοφιστοῦ περὶ πελειάδων, 

εἴτουν πλειάδων. ἐν δὲ τοῖς οὕτως ὀνομάσασιν ἔστι καὶ Εὐριπίδης, ἑπταπόρου δρόμημα πελειάδος 

εἰπών. Καὶ Θεόχριτος δὲ, παρ᾽ ᾧ κεῖται τὸ, ἀνατέλλουσι πελειάδες. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν ὁ ᾿Δμφιπολίτης 

Χείρων. ᾿Αριστοτέλης δέ φασιν ἀλληγορικῶς εἶπε δηλοῦν Ὅμηρον ἐξ ἀναϑυμιάσεως τρέφεσϑαι τοὺς 

ϑεοὺς ἤτοι τὰ ἄνω σώματα, ἀεροπόρον ζῷον παραλαβόντα εἰς ἔνδειξιν τῆς τοιαύτης τροφῆς. τὸ δὲ το 
€ * - - » € Ἧς (ὦ ΓΑ , - Li 32 , 2 , & 

ἀφαιρεῖσθαί τι ὑπὸ τῆς πέτρας δηλοῦν ἕφη ὡς καὶ ἡ γῆ ἕλχει ἐκ τῆς τοιαύτης ἀναϑυμιάσεως. ᾿Αλέξαν. 

470 δρος δὲ ὁ βασιλεὺς διὰ τὸ δοκεῖν φησὶ τοὺς ϑεοὺς φιλοσόφους καὶ ἡδονῆς μείζους ἀναϑεῖναν τὸν ποιη- 

20 

3o 

4o 

τὴν τὴν ixdyov τροφὴν τῷ ἀσϑενεστάτῳ καὶ τρυφερωτάτῳ ζῴῳ, ὑφ᾽ οὗ βραχύ τι ἂν παρακομίξετο. 

"άλλοι δὲ Δία μὲν νοοῦσι τὸν “Εἴλιον ἀκολούϑως Πλάτωνι, ὃς ἐν Φαίδρῳ φησίν" Ὁ μὲν δὴ μέγας ἐν 

οὐρανῷ Ζεὺς, 0 ἐστιν Ἥλιος, πτηνὸν ἅρμα ἐλαύνων" ἀμβροσίαν δὲ τὰς ἀτμίδας αἷς Ἥλιος τρέφεται, 

xc δοξάζει καὶ Δημόκριτος. δῆλον δὲ ὡς καὶ ἐκ ϑαλάσσης τοιαύτη ἀνιμωμένῃ τροφὴ ἀναφέρεται. 

εἰσὶ δὲ οἵ φασι καὶ ὡς ὅτε τὸ ἄστρον ὃ ταῦρος ἕκαϑεν τῶν “Πλαγκτῶν γένηται, συμβαίνει ἕνω τῶν ἐπὶ 

τῆς οὐρᾶς αὐτοῦ ἑπτὰ ἀστέρων, οἱ πλειάδες λέγονται, ἀμαυροῦσϑοαι τῇ ἐκ τῶν IIAoyzvov ἀναφορῷ τοῦ 

καπνοῦ. καὶ τοῦτο εἶναι τὸ τὰς Πλαγχτὰς ἀφαιρεῖσϑαι καὶ τῶν πελειῶν. ᾿Αλέξανδρος δὲ ὃ Πάφιος 

ἱστορεῖ τὸν Ὅμηρον υἱὸν .Aiyvnariov Δμασαγόρου καὶ Αἴϑρας, τροφὸν δὲ αὐτοῦ προφῆτιν rud ϑυγατέρα 

ρου, ἱερέως Ἴσιδος, ἧς ἐκ τῶν μαστῶν μέλι ῥεῦσαι ποτὲ εἰς τὸ στόμα τοῦ παιδίου. καὶ τὸ ρέφος ἐν νυχτὶ 

φωνὰς ἐννέα: προέξσϑαι, χελιδόνος, ταῶγος, περιστερᾶς, χορώνης, πέρδικος, πορφυρίωνος, ψαρος, ἀηδό- 

vog, καὶ κοττύφου" εὑρεϑῆναί τε τὸ παιδίον μετὰ περιστερῶν ἐννέα παῖζον ἐπὶ τῆς κλίνης. εὐωχουμὲ- 

γὴν δὲ παρὰ τοῖς τοῦ παιδὸς τὴν Σιβύλλαν, ἐμμανῆ γεγονυῖαν, ἔπη σχεδιάσαι. ὧν ἀρχῇ; 4μασαγορα 

πολύνικε, ἐν οἷς καὶ μεγακλεῆ καὶ στεφανίτην αὐτὸν προσειπεῖν, καὶ ναὸν κτίσαι κελεῦσαν ἐννέα πεγρυ- 

δῶν" ἐδήλου δὲ τὰς Μούσας. τὸν δὲ καὶ τοῦτο ποιῆσαι, καὶ τῷ παιδὶ ἀνδρωϑέντι ἐξειπεῖν τὸ πρᾶγμα. 

καὶ τὸν ποιητὴν οὕτω σεμνῦναι τὰ ζῷα οἷς βρέφος ὧν συνέπαιζε. καὶ ποιῆσαν αὐτὰ τῷ Διὶ τὴν ἄμβρο- 

σίαν κομίζοντα. (Vers. 64.) Τὸ δὲ λὶς πέτρα δὶς ἐνταῦϑα ῥηϑὲν δηλοῖ μὲν κατά τι προσηγορικὸν τᾶς 
δύο Πλαγχτάς. ἀποχέχοπται δὲ ἐκ τοῦ λισσή" οἷον, λισσὴ δ᾽ ἀναδέδρομε πέτρη" καὶ οὕτω συμπέπτωκε 

πρὸς τὸ λὶς ὃ λέων. διὸ περισπῶσι τινὲς ἐχεῖνο πρὸς διαφοράν. οὐκ ἔχει δὲ κλίσεως κίνησιν τὸ, λὶς πέτρη, 
ὡς οὐδὲ ἄλλη τις λέξις ἀποκοπὴν παϑοῦσα τῶν ὡσανεὶ ποδῶν ἤγουν τῆς ληγούσης, καϑ' ἣν κινεῖται 

τὰ χλινόμενα, ὁποῖον τὸ δῶ, τὸ xoi; τὸ λίπα, καὶ ἕτερα. ( Vers. 67.) Πίνακες δὲ νεῶν σανίδες, Joc 
καὶ ἀλλαχοῦ. ἐξ ὧν xci τὸ, ῥήματα πινακηδὸν ἀποσπῶν, παρὰ τῷ κωμιχῷ. Οἱ δὲ παλαιοὶ τὴν λέξιν 

ἑρμηνεύουσιν ᾿ἐνταῦϑα χαὶ ἀποχλάσματα καὶ ναυάγια. "Ioréov δὲ ὅτι τὸ, ὁμοῦ πίνακάς τε νεῶν καὶ 

σώματα φωτῶν κύματα φορέουσι, χρονικὸν ἔχει τὸ ὁμοῦ, ἶσον ὃν τῷ, ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. τοιοῦτον δὲ 
καὶ τὸ, τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην. καὶ τὸ, ὁμοῦ ἔχον ὠκέας ἵππους ἐν Ἰλιάδι. £o ὅτε δέ φασι τὸ ὁμοῦ καὶ 

imb χρονιχοῦ ἐπιῤῥήματος τάσσεται κατὰ ᾿Ασχληπιάδην, ὡς ἐν τῷ, εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τὲ δαμᾷ xai 

λοιμὸς "AyctoUg, εἰ μή τις εἴποι καὶ τοῦτο, ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ, ἵνα λέγῃ ὡς ἐν Ἰροίᾳ ἡ μάχη καὶ ὃ λοι- 

μὸς δαμᾷ. ὅτι δὲ καὶ τὸ ἅμα λαμβάνεται τὰ πλείω χρονιχῶς, πρόδηλόν ἐστιν, οἷον" ἔνϑα ὃ ἅμ᾽ 

οἰμωγή τε xci εὐχωλὴ πέλεν, ἤγουν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ" καὶ, κόσμηϑεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕκαστος. καὶ, 

οἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἐφ᾽ ἵπποισι μάστιγας ἄειραν. τοιοῦτον φασὶ καὶ τὸ, “Σόλων ἅμα ἐγένετο ᾿Αναχάρσιδι. 

ὅ πέρ ἐστι, κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἤχμασαν. οὐ δήπου γὰρ τὸν “Ελληνα «Σόλωνα καὶ τὸν Nadu 

σοφὸν ὁ αὐτὸς τόπος εἰς γένεσιν παρήγαγε. ( Vers. 68.) Πυρὸς δὲ 02000 ϑύελλαι, τοῦ ἐκ τῶν Πλαγχκτῶν 

δηλαδὴ, καϑὰ καὶ προεδηλώϑη. αἱ πῦρ, φασὶν, ἐν τῷω συναράττεσϑαι πρὸς ἀλλήλας ἐκβάλλουσι καϑὰ 

καὶ τὰ πυρεῖα, εἰ χρὴ μικροῖς τὸ οὕτω μέγα παραβαλεῖν. διὸ καὶ Ὀδυσσεὺς ἐν τοῖς ἑξῆς, εἰ καὶ μὴ πῦρ 

20 

ἀλλὰ πυρὸς “σημεῖον καπνὸν ὁρᾷ, xci δοῦπον ἀκούει τὸν ἐκ τῆς συῤῥήξεως καὶ παρατρίῥέως τῶν 4o 
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Πλαγκτῶν. ( Vers. 79. )'H δὲ πολυϑρύλητος doy χατ᾽ ἀντίφρασιν ἐκλήϑη ᾿ἀργὼ, καϑὰ χαὶ τὸ 

ἀργὸν ὅ ἐστι ταχύ. πάνυ γὰρ ἣν κατὰ τὴν ἱστορίαν ὠκύαλος. Πασιμέλουσα δὲ αὐτὴ διά τε τὸ toÀvi- 
στόρητος εἶναι καὶ διὰ τὸ πᾶσι τοῖς ἐξ Ἑλλάδος διὰ μελήσεως τεϑῆναι οἷα τοὺς ᾿4ργοναύτας φέρουσα, 
τὸ τῶν ' Ελλήνων ἄωτον. οὕτω δ᾽ ἂν εἴη καὶ ὃ Ὀδυσσεὺς πασιμέλων, € ὃς πᾶσιν ἀνϑυρώποις É ἔφη μέλειν Ov, 
oV; οἷδε δόλους. τινὲς δὲ) γράφουσι φασιμέλουσαν, ἐπειδή φᾶσιν αὐτὴν εἰς τὸν Φάσιν “Κολχιχὸν ποτα- 

μὸν ἐλϑοῖσαν, ἐπεσχεύασαν οἱ ᾿4ργοναῦται ἀκεσάμενοι εἴ τί που παρεβλάβη χατὰ τὸν πλοῦν. πρὸς 
ὁμοιότητα δὲ τοῦ πασιμέλουσα ἐκλήϑη καὶ Πασιφίλα, ἑταίρα παλαιὰ εὐειδής. αὐτὸ δὲ ἴσως ἐκ τοῦ 
Πασιφάη παρείλκυται. Τὸ δὲ μέλημα τῆς μὲν ᾿Δργοῦς, ὡς παρὰ πᾶσι γέγονε, δῆλον ἐστίν. ὡς δὲ καὶ 
᾽Οδυσσεὺς μάλιστα ἔμελλεν ἅπασι, δηλοῖ πρὸς ἄλλοις, καὶ Εὔφαντος, οὐ μόνον ᾿Ὀδυσσέως εἰκόνα, 
φασὶν, ἐν τῇ σφραγίδι περιφέρων, ἀλλὰ καὶ τέκνοις ϑέμενος χλῆσιν Ὀδυσσέως χάριν, ᾿“ντίκλειαν ὅμω- 10 
γύμως τῇ ἐχείνου μητρὶ καὶ Τηλέγονον xe ὁμωνυμίαν τοῦ ἐκ Κίρκης xci Ὀδυσσέως (Vers. 72. ) "Hon 

50 δὲ παραπέμψαι λέγεται τὴν δ΄ "oyo ἐπεὶ ὡς εἰχὸς εὐαερία πολλὴ κατὰ τὸν πλοῦν ἐχρήσατο, ἢ καὶ ἄλλως, 
ἐπειδή περ "Hoe uiv ἡ βασιλεία, ὡς xci ἐν ᾿Ιλιάδι πολλαχοῦ ἐφάνη. ἐπιτυχὴς δὲ βασιλείας ὁ ὁ ᾿Ιάσων 
γέγονε διὰ τοῦ παρόντος πλοῦ" διατοῦτο φιλεῖσϑαι τῇ Hoc λέγεται, τουτέστι τῇ βασιλείᾳ 7] ἧς ἔτυχεν, 

εἰ χαὶ ὃ ϑεῖος Πελίας οὐκ ἤϑελεν, ὡς ἐν ἄλλοις δηλοῦται. ( Vers. 75.) Τὸ δὲ, oi δὲ δύο σχόπελον 

ὃ μὲν οὐρανὸν ἱκάνει, καινοπρεπῶς πέφρασται. ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν, τῶν δύο σχοπέλων ὃ μὲν. ó δέ. οὐ 
ποιεῖ δὲ οὕτως, ἢ ὑρίσας πρᾶ) μα χαινὸν τὸ χατὰ τοὺς δεινοὺς σχοπέλους καινῶς φράσαι, ἢ καὶ ὅτι 
οὐκ ἔχει ἕν ῥῆμα κοινὸν ἐπαγαγ εἶν ὑπάρχον τοῖς δυσὶ σκοπέλοις. οὐ γὰρ ὅμοιοι αὐτοὶ οὐδὲ ἴσοι ἵνα εἴπου 

ὡς οἵδε δύο σχόπελοι τοιοίδε εἰσὶν ἢ τόδε ποιοῦσι. διὸ Μερίζι ων λέγει ὡς ὃ μὲν ἦν τοιόςδε, ὃ δὲ τοιύςδε. 
εἰσὶ δὲ καὶ ἐν ᾿]λιάδι πολλὰ τοιαῦτα σχήματα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ὃ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει, μετὰ m 
εἰκοσιεπτὰ στίχους ἀποδίδωσι δίχα mpi εἰπών" TOv δὲ ὃ ἕτερον σχόπελον χϑαμαλώτερον ὄψει. 

ἔνϑα C ὅρα καὶ ὡς ἀκαταλλήλως ἡ ἡ τοιαύτη σύνταξις ἀποδέδοται. τὸ μὲν γὰρ ὀρϑὸν xci κοινὸν τοιοῦτον" 

9 μὲν οὐ ραγὸν εὐρὺν ἱκάνει, ὃ δὲ ἕ ἕτερος σχόπελος χϑαμαλώτερος. Ὅμηρος μέντοι χαινότερον σχηματί- 477 

θο ζων χαὶ "τοῦτο ἔφη ὡς ὃ μὲν οὐράνιός ἐστι, τὸν δὲ ἕ ἕτερον χϑαμαλώτερον ὕψει. ( Vers. 74. ) Σημείω- 
σαι δὲ καὶ ὅτι εὐδὺς χαὶ ἕτερον ἐπισυνάπτει σχῆμα καινὸν τὸ, vegéAn δέ μιν ἀμφιβέβηκε" τὸ μὲν, οὔ 

ποτ᾽ ἐρωεῖ, ἐχρῆν μὲν γὰρ εἰπεῖν, à μὲν oU ποτ᾽ ἐρωεῖ, τουτέστιν οὐδέ ποτε ἀποχωρεῖ ἐκεῖϑεν ἡ νεφέλη, 
ὁ δὲ ἄλλως ἔ ἔφη" τὸ μὲν, οὔ mor hae j τουτέστι τὸ νέφος, ὃ ταυτὸν τῇ veqéAn χατὰ πολυωνυμίαν. 

( Vers. 73. ) “Σκόπελος δὲ κυρίως piv, ἐξ οὗ ἔστι τινὰ τὰ κύκλῳ σχοπεῖν. ὃ δ᾽ ἐνταῦϑα σχόπελος οὐκ ἂν 

εἴη τοιοῦτος, οὗ ἡ κορυφὴ - ὀξεῖα, ἡ δὲ λειότης οὐκ ἂν ἀφήσοι ἀναβῆναι τινά. εἴη. ἂν οὖν σκόπελος 
1714xa5 ἕτερον τρόπον, ὡς πάνϑτοϑεν κατασχοπούμενος, εἴ γε οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνεν τῷ ὕψει. ὃ δὴ καὶ 3o 

αὐτὸ χρήσιμον ἐν τοῖς πρὸ τούτων εἰς τὸ μέγεϑος τῶν κιόνων τοῦ ArAcvros. ὅμοιος à τις καὶ ὃ ἕτερος 
ὃ χϑαμαλώτερος. ( Vers. 74.) Τὸ δὲ ὀξὺ τῆς κορυφῆς τοῦ σχοπέλου οἶδεν ἡ Κίρκη. ἄλλως yao οὐχ 
ἔγνωσται ὡς γ»εφελούμενον. To δὲ ἀμφιβέβηκεν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ἐπιχουρίαν σημαίνει κατὰ τὰς ἐν Ιλιάδε 

ἀμφιβάσεις τῶν ζώντων ἐπὶ τοῖς κειμένοις, ἀλλὰ πύκασίν τινα δηλοῖ καὶ κύχλῳ σκέπην τῶν ἄνω. 

(Vers. 75.) Kvavén δὲ νεφέλη πρὸς διαστολὴν ἑτέρων, , αἵ πῇ μὲν πυῤῥάξουσι, πῇ δὲ χαὶ ὑπολευκαί- 

νονται. Αἴϑρη δὲ ἡ εὐδία ἀπὸ τοῦ αἰϑὴρ αἰϑέρος, ὡς ἀπὸ γαστέρος ἡ γάστρη, χατὰ τὸ, γάστρην μὲν 

πῦρ ἄμφεπε' χαὶ ἐντεῦϑεν αἰϑρηγ ἐνέτης Βοῤῥᾶς, ὡς xat ἀλλαχοῦ ἐλέχϑη. (Vers. 79.) ' Ev δὲ τῷ, 

οὔτ᾽ ἐν ϑέρει οὔτ᾽ ἐν ὁπώρῃ, ὅτε μάλιστα ἡ αἴϑρη παῤῥησιάξεται ἢ ὀπώραν λέγει τὸν. μεταξὺ ϑέρους 
xal ,gOworuipov καιρὸν, ἢ τὸ φϑινόπωρον, ἐλλείψει τῆς συνήϑους προϑέσεως, χατὰ τὸ, μὴ δὲ μένειν 

οἶνόν τε νέον χαὶ ὀπωρινὸν ὄμβρον, ἤγουν. μετοπωρινόν. ( Vers, 77.) Τὸ δὲ οὐδέ xev ἀναβαύ) οὐ 
10 Χαταβαίη κάλλος ἔχει διὰ τὰ χομματιχκὰ πάρισα. "ἐχρῆν γὰρ μὴ διόλου δεινὸν τὸ χωρίον εἶναι, ἀλλά 

τι χαὶ διαγελάσαι πρὸς καλλονήν. ἀφελῶς δὲ πρόσκειται τὸ, οὐ καταβαίη. ἄλλως γὰρ δῆλον ὡς ἔνϑα οὐκ 
ἔστιν ἀναβῆναι, ἐχεῖ οὐδὲ χαταβῆναι. περιττῶς γοῦν χεῖται. Τὸ δὲ γράφειν. οὐδ᾽ ἐπιβῆναι, οὐκέτι 

ἀφελὲς ἀλλὰ γελοῖον. ( Vers, 78.) Τὸ δὲ χεῖρες εἴκοσι xc πόδες μίγμα ἐστὶν ἀφελείας καὶ ὑπερβολῆς. 
εἰπεῖν μὲν γὰρ εἴχοσι χαὶ μὴ τινα πλείω ἀριϑμὸν ἀφελέστερον i ἔχουν! πολλαπλασιάσαι δὲ οὕτω τὸν ἄν- 

Üown^ov ὑπερβάλλον ἐστὶ, καὶ πλεῖον πάντως τοῦ, δέκα τινὲ στόματα εἶγαι, ὃ d ̓ Ιλιὰς γράφει. 
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(Vers. 79.) Τὸ δὲ περιξεστῇ εἰχυῖα πάνυ γοργῶς τὴν λειότητα τῆς πέτρας ἐδήλωσε διὰ παρ αβθαης ξεστι- 

χῆς. βούλεται γὰρ ὡς οἷον καὶ ἐστιλβῶσϑαι αὐτήν. χρεῖττον δὲ βαρυτόνως γράφειν περιξέστῃ ὁμοίως 

τῷ ἀσβέστη. τὸ γὰρ περισπᾶν ἔχει τι καὶ ἀντιλογίας. Τὸ δὲ εἰχυῖα οὐ κατὰ τὴν ὕστερον ̓ Ιωνικὴν γλῶσ- 

σαν λέγεται. οἱ γὰρ peo Ὅμηρον, ὡς δηλοῖ καὶ Ἡρόδοτος, οἰχὸς γράφουσι, καὶ ἀκολούϑως καὶ 

οἰκυῖα, ᾿Αττικοὶ δὲ ἐοικὸς καὶ ἐοικυῖα. πολλαχοῦ δὲ καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ ὃ τοιοῦτος ἀττικισμὸς , ἐξ οὗ 

χαὶ ὃ, ἐῴχειν ὑπερσυντέλικος, οἷον, αὐτῷ πάντα ἐῴκει. ( Vers. 80. ) Τὸ δὲ μέσσῳ GUTEN τὸ πάνυ δολι- 

χόδειρον τῆς “Σχύλλης δίδωσι. συλλογίζεσϑαι, & nep ὃ μὲν σχόπελος οὗτος οὐρανὸν Ἀεὐρὺν ἱκάνει, περὶ 20 

μέσον δὲ αὐτὸν ἡ Σ,χύλλα οὖσα καϑίύησι τὰς Saas t ὅσα καὶ ὁρμιάς, χαὶ οὐ μόνον ἰχϑυᾶται , ἀλλὰ xci 

ἀφαρπάζει εἴ πού τις παραπλέει. δηλοῖ δὲ τὸ τοῦ σπηλαίου ὕψος χαὶ τὸ εἰπεῖν, μήδ᾽ ἂν τοξικώτατον 

ἄνδρα οἱστεύσαντα βαλεῖν € ἕως ἐκεῖ. CV. ers, 81.) To δὲ πρὸς ζόφον χαὶ τὸ εἰς Ἔρε sog € ex παραλλήλου μὲν 

ϑέσεως δυσμικὸν μέρος δηλοῦσιν. αἰνίττονται δὲ ϑανάτου καὶ iov τόπον εἶναι τὰ exei διὰ τὴν XxvA- 

λαν. (Vers. 82.) Τὸ δὲ νῆα παρὰ γλαφυρὴν ἰϑύνειν ταυτόν πώς ἐστι τῷ, παρὲξ ἐλάαν. δῆλον δὲ ὡς 

ἀπὸ τοῦ γλάφω ναῦς γλαφυρὴ καταχρηστικῶς. ἡ δ᾽ αὐτὴ ὁμοίως xc σκάφος ἀπὸ τοῦ σχάπτω, ὃ πὲρ 

ini γῆς κυριολεκτεῖται, ὡς δηλοῖ παρ᾽ “Ἡσιόδῳ τὸ, σκάφος οἰνέων. τὸ δὲ, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ, ἁπλῶς 

οὕτω παρέῤῥιπται πρὸς ἀναπλήρωμα. στίχου, χαϑὰ καὶ uer ᾿ὀλίγα ἕν TO, χϑαμαλώτερον ὄψει Ὀδυσσεῦ. 

( Vers. 85. ) Τὸ δὲ αἰζήϊος ἀνὴρ τετρασυλλάβως ῥηθὲν δηλοῖ, ὡς ἐν τῷ et nog προςφγέγραπται τὸϊ, 

ὅ πὲρ ἐνταῦϑα στιχϑὲν ἐκπεφώνηται. ( Vers. 84.) Τὸ δὲ κοῖλον σπέος ταυτόν ἐστι τῷ, σπέος ἤεροει- 

δές. δῆλον γὰρ ὡς τὰ βαϑέα ἐσχότωνται διὰ τὸ τοῦ ἀέρος μέλαν. Ὅρα δὲ τὸ ὀϊστεύσας εἰσαφίκοιτο 

ἀντὶ τοῦ φϑάσοι ἕως ἐκεῖ τῇ βολῇ. καὶ ἔστιν ἐνταῦϑα τὸ εἰσαφικέσϑαι ταυτὸν τῷ καϑιχέσϑαι, 0 ἐστιν 

20 Ἀἅψασϑαι. (Vers. 85.) Τὴν δὲ Σχύλλαν Φόρκυνος ϑυγατέρα καὶ ᾿ Εχάτης ὃ μῦϑος λέγει, ἔχουσαν So 

πρὸς ταῖς πλευραῖς σκύλακας, κατέχουσαν τὸν περὶ Σικελίαν πορϑμόν. Ὅμηρος μέντοι Κράταιϊν y τοῖς 

ἑξῇς μητέρα τῆς “Σκύλλης δηλοῖ, ἐπάγων χαὶ ἥ μὲν τέχε πῆμα βροτοῖσιν. Εἰ δὲ xoà Ὅμηρος Κράταιϊν 

λέγει αὐτὴν, ἀλλ᾿ οἱ μάγοι “Ἑκάτην, φασὶν, αὐτὴν καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ ot Τοίτωνά φασιν εἶναι πατέρα τῇ 

Σκύλλῃ. Στησίχορος δὲ «Ἱάμιαν αὐτῆς μητέρα ποιεῖ, ἣν δὴ «Ἱάμιαν ὃ ὁ μῦϑος μὲν δαιμόνιόν τι πλάττει, 
ὃ δὲ χωμικὸς xci λαγνείαν αὐτῆς ἐμφαίνει ἐν τῷ, «“Ἰαμίας ὕρχεις ἀπλύτους. Νίκανδρος δέ, φασιν, 

ὃ Κολοφώνιος ἐν γλώσσαις ἰχϑύος αὐτὴν οἶδεν ὄνομα, καϑὰ καὶ τὴν Σ᾽ιχύλλαν, εἰπὼν ὅτι ὃ καρχαρίας 
ἐχϑὺς, καὶ λάμια χαὶ σκύλλα καλεῖται. ὅτι δὲ Ὁμήρου * ἐξ πλασαμένου κεραλὰς τῇ XA ὃ ἕτεροι τρι- 

κέφαλον αὐτὴν ἐμυϑεύσαντο, δηλοῖ καὶ ὃ χωμικὸς ᾿Αναξίλας, ἔνϑα τὰ τοιαῦτα μυϑικὰ τέρατα εἰς 

καχοτρόπους ἑταίρας μετέλαβεν, εἰπών" ὃς τις ἀνϑρώπων ἑταίραν ἠγάπησεν, οὐ γένος ἂν δύναιτο παρα- 

30 νομώτατον φράσαι. Ti γὰρ ἢ δράκαιν᾽ ἄμιχτος ἢ Χίμαιρα πύρπνος, ἢ Χάρυβδις, ἢ τρίκρανος Σκύλλα 
ποντία χύων, XqiyE ὕδρα, λέαιν᾽, ἔχιδνα. πτηνάϑ' Aonviov γένη, εἰς ὑπερβο"λὴν ἀφῖχται τοῦ κατα- áo 
πτύστου γένους. ἔστι δὲ σκοπεῖν ἀπ᾿ ἀρχῆς χαὶ ἑξῆς TG εἰς κατασκευὴν τῆς προτάσεως. ᾿Ιστέον δὲ καὶ 
ὅτι ἐπιῤῥεπὴς ὃ μῦϑος εἰς τὰ κυνώδη φάσματα, ὃς καὶ τὴν Exáfv ἀπεχύνωσε. καὶ τὴν Εχάτην δὲ 

478 κυνὸς κεφαλὴν ἐ ἔχουσαν πλάττει. καὶ Καλλίμαχος ovy ἐν ὑπομνήμασι τὴν “Αρτεμιν ἐπιξενωϑῆ ἤναι φησὶν 
᾿Ερέσῳ υἱῷ Kavorgov, ἐκβαλλομένην δὲ ὑπὸ τῆς γυναικὸς, τὸ μὲν πρῶτον μεταβαλεῖν αὐτὴν εἰς κύνα, 

εἶτ᾽ αὖϑις ἐλεήσασαν ἀποχαταστῆσαι εἰς ἄνϑρωπον, καὶ αὑτὴν μὲν αἰσχυνϑεῖσαν ἐ ἐπὶ τῷ συμβε εβηκότι 
ἀπάγξασϑαι, τὴν δὲ ϑεὸν περιϑεῖσαν αὐτῇ τὸν οἰχεῖον κόσμον "Ἑκάτην ὀνομάδαι. καὶ τοιάδε μὲν ταῦτα. 
ὅτι δὲ τὴν XxvAAav HocxMis μὲν ἀνεῖλεν, ὃ δὲ μῦϑος αὖϑις ἐζώωσε καὶ ἀϑάνατον κακὸν ἐποίησεν, 

οἶδε χαὶ ὃ «Τυκόφρων. ἡ ἡ δὲ ἀλληγορία τὴν Σιχύλλαν ταύτην εἰς αὐθάδειαν μετάγει: χαὶ κυνώδη ϑρασύτητα, 
40 ἢ οὐδ᾽ αὐτὴ χατὰ Ὀδυσσέως € ἔσχε γεανιεύσασϑαι. τῶν μέντοι φίλων τινὰς, ὡς εἰχὸς, ἐσίνατο, συντελεῖ 

δὲ τῇ τοιαύτῃ ἀλληγορίῳ καὶ ὃ πατὴρ Φόρκυν. , ὡς ἐν τῇ ἃ ῥαψῳδίᾳ ἐγράφη. ἔτι δὲ χαὶ τὸ τῆς μητρὸς 

ἱἙχάτης ἢ ἁπλῶς κύνεον ἢ κατά τινας κυνοπρόσωπον. To δὲ λελακυῖα ἐ ἔχει. μὲν ὁριστικὸν παρακείμενον 

καὶ διὰ τοῦ 3 λέληχε γὰρ, ὡς τὸ, δαιμον γίη τί λέληκας. δηλοῖ δὲ φωνὴν ἄναρϑρον " χαϑὰ καὶ TÓ50 

λακεῖν, ὡς τὸ ὀστέα ἔλακεν, ἤτοι ποιὸν ἀπετέλεσαν ἦχον ϑραυσϑέντα, εἰ καὶ ὃ κωμικὸς παίζων τρα- 

γικώτερον ἐπὶ φωνῆς ἐνάρϑρου τὸ ῥῆμα τέϑειχεν ἐν τῷ, τί δῆτα ὁ Φοῖβος ἔλαχεν. ᾿Ιωνικῶς δὲ ἡ λέξις 

τῷ ἄλφα προπαραλήγεταν συσταλέντος τοῦ ἢ. Δωριεῖς μὲν γὰρ τὸ ἤτα εἰς ἃ μακρὸν τρέπουσι!» οἷον, 

10 
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δῆμος δᾶμος, μὴν μὰν, Ἴωνες δὲ εἰς βραχὺ καταστρέφουσιν, οἷον, λεληκυῖα λελακυῖα, μεμηχυῖα, μεμακυῖα. 
οὕτως ᾿Δφϑόνιος. ᾿ Ηραχλείδης δὲ ἐν οἷς λέγει τὸ δάκνω, Δωρίδι καὶ ᾿Ιάδι πεποιῆσϑαι διαλέκτῳ, Δωριεῖς 
μὲν γάρ, φησιν, ἐντιϑέασι τῷ V, τὸ y, Oo ϑύνω, δύω δύνω, "Iovec δὲ βραχύνουσι τὸ ἢ διὰ τοῦ 
ἄλφα, ἐπάγει οὕτω" μεσημβρία μεσαμβρία, πήρη πάρη, λεληκυῖα λελακυῖα, μεμηκυῖα μεμαχυῖα, συλλα- 
λῶν οὕτω xai αὐτὸς τῷ -dqiovio. Τὸ δὲ δεινὸν πρόσχειται εἰς τὸ λελακυῖα, ἵνα μεγεϑύνει κατ᾽ ἔννοιαν τὸ 
τῆς λέξεως ταπεινόν. ἄλλως γὰρ κατὰ νεογιλὴν σχύλαχα ἡ XxvAAe ὑλαχτεῖ, ὡς ὃ ποιητὴς δηλοὶ τὸ 
πέλωρ κακόν. (Vers.86.) τὸ δὲ σκύλακος δοχεῖ xe ὑποκορισμὸν ἐσχηματέσϑαι ὁμοίως τῷ, λίϑακε 
ποτὶ πέτρῃ. ἀφήρηται δὲ τοῦ ἑνὸς X, ὡς τῶν δύο τῇ «“Σχύλλῃ προςνενομημένων. Ιγεογιλὸν δὲ τὸ 

60 γεωστὲ γιγνόμενον. διὸ ἐτυμολογικῶς "ἐῤῥέϑη τὸ, φωνὴ ὅση σκύλακος νεογιλῆς γίνεται, ὅϑεν καὶ ἐχτεί- 
va τὴν παραλήγουσαν τὸ νεογιλῆς, ὁμοίως τῇ ἀρχούσῃ τοῦ γίνεσϑαι. δῆλον δὲ ὅτι τε ἐκ τοῦ γίνω προῦπ- 10 
ἄρχει ἄῤῥητον ὄνομα τὸ νεογινὸν, ἐξ οὗ συγχέκοπται τὸ νεογνὸν, καὶ ὅτι τροπὴν ἔχει τοῦ γ᾽ εἰς Σ, 
καὶ τὸ πνεύμων πλεύμων, καὶ τὸ νίτρον λίτρον, ἀφ᾽ οὗ καὶ ψευδόλιτρος κονία παρὰ τῷ κωμιχῷ. ἔτι 
δὲ καὶ ἄϊκνον εἰς 0 τις λίαν ἱχνεῖται, καὶ Gixhov, ὧν τὸ μὲν ἄϊκνον συναιρεϑὲν αἶχνον γίνεται, τὸ δὲ 
ἄϊκλον παρονομάζει τὰ χαλούμενα ἐπάϊκλα. τραγήματα δέ τινα δείπνου ἦσαν ἐκεῖνα κατὰ τὴν παρὰ 

171579 ᾿“ϑηναίῳ ἱστορίαν, & καὶ ματ᾽ τύη φησὶν ἐκαλεῖτο, ϑηλυκῷ δηλαδὴ γένει, εἰριρορά τις οὖσα χηνῶν 
καὶ τρυγόνων καὶ λοιπῶν. ἣν δὲ ὡς εἰχὲς ἡ ἀναλογία τοῦ ἐπάϊκλα χατὰ τὰ ἐπιδόρπια τὰ παρὰ τοῖς 
βαρβαρωτέροις ἀναδείπνια καλούμενα. dope δέ φασι δοχεῖ γλώσσης εἶναι τὸ ἄϊκλον. (Vers. 87.) Τὸ 
δὲ πέλωρ κακὸν ἀστείως ἀντίκειται πρὸς τὸ, σχύλακος νεογιλῆς. σπουδαῖον οὖν ἀντίϑετον εἰπεῖν ὅτι 
τῇ Σχύλλῃ φωνὴ μὲν σκύλακος ὀλίγης, αὐτὴ δὲ μέγα κακόν. ἔστι δὲ τὸ φωνὴ μὲν ὕση σκύλακος καὶ τὸ 
ἑξῆς οἰχεῖον ποτὲ πρὸς τοὺς ἁπαλὰ μὲν ὑπολαλοῦντας, κακὰ δὲ ἐνεργοῦντας, ἁρμόσει δέ ποτὲ χαὶ 20 
προσώπῳ λεπτοφώνῳ μὲν, κακούργῳ δέ. ᾿Ιστέον δὲ xc ὡς κατὼ τοὺς παλαιοὺς Ὁμήρου εἰπόντος τὸ, ὅση 
φωνὴ σχύλαχος προσέπλασαν τῇ “Σχύλλῃ xci κυνῶν χεφαλὲς οἱ νεώτεροι. πιϑανώτερον δέ qo, δρα- 
κόντων vosiv κεφαλάς. (Vers.89.) εὐτὼν γὰρ πόδας αὐτὴν ἔχειν δώδεχα, VE δὲ δειρὰς, ἐν δὲ ἑκάστῃ 
χεφαλὴν, ἐπάγει" ἐν δὲ τρίστοιχοι ὀδόντες. δρακόντων δὲ οὐ μὴν κυνῶν 4j τῶν ὀδόντων τριστοιχία. 
ἔστι δέ που καὶ ἑτέρων, οἷον μεγίστων κητῶν. (Vers. 88.) Τὸ δὲ οὐδ᾽ εἰ ϑεὸς ἀντιάσειεν ὑπερβολή ἐστι 

10 πρὸς ἐχφόβησιν Ὀδυσσέως, "εἰωθότος τοῦ ποιητοῦ παραλαμβάνειν ἔστιν ὅτε καί τι ϑεῖον πρόσωπον 
ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς, olov, ἔνϑα καὶ ἀϑάνατος ἐπελϑὼν ϑηήσαιτο, καὶ, οὐδ᾽ ἂν Ἄρης ὀνόσαιτο μετεῖ»- 
ϑὼν, καὶ, οὐχ ἂν σε ῥύσαιτο χακοῦ οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχϑων, καὶ, οἵ τε μάλιστα νῆα διαῤῥαίσουσι ϑεῶν ἀέκητι 
ἀνάχτων. πιϑανολογεῖ δὲ ὁ ποιητὴς ἐν τῷ, οὐδ᾽ εἰ ϑεὸς ἀντιάσειε τὴν τῶν ἑταίρων τοῦ Ὀδυσσέως ἀπώ- 
λειαν ὑπὸ τῆς Σχύλλης, ὡς μὴ δυνατὸν ὃν μηχανῇ τινὶ περισωϑῆναι αὐτούς. ὑπόχειτανι μὲν γὰρ μὴ 30 
εἶναι πλοῦν ἑτέρωϑέν ποϑεν. ὁμοίως δὲ ὑποτέϑειται καὶ ἡ Σχύλλα κακὸν ἀκαταπολέμητον διὰ τὸ πάντῃ 
πάντως ἄφυχτον. ἐν ὑψίστῳ τε γὰρ σπηλαίῳ οἰχεῖ καὶ οἵῳ μὴ βέλος ἐκεῖ ἀφικνεῖσθαι, καὶ οὐδὲ ϑνήσκειν 
οἶδε, καὶ οὐ μόνον ἀνθρώπῳ ἀλλὰ καὶ ϑεῷ ἂν εἶναι δυςπρόσιτος. οὐ τεϑνηξομένῳ μὲν Vm αὐτῆς, οὐ 
γηϑήσοντι δὲ ὅμως εἴ περ ἴδοι αὐτὴν τὸ πέλωρ καχὸν, καὶ ὅσα ἄλλα χαταλαλεῖ αὐτῆς μετ᾽ ὀλίγα ὃ ποιη- 
τής. . (Vers. 89.) Πόδες δὲ ἄωροι κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἢ λεπτοὶ ἢ παραιωρούμενοι καὶ ἀσϑενεῖς, 
ἢ δυσφύλακτοι, οἵς οὐδεὶς ἂν ὠρήσηται, 9 ἐστι φυλάξηται διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς δεινότητα. ὠῤεῖν γάρ 
φασι τὸ φυλάσσειν. ὅϑεν καὶ ὁ πυλωρὸς, καὶ δυσωρεῖν ἐν "Ἰλιάδι, τὸ δυσχερῶς φυλάσσειν. ἔνιοι δέ, 

20 φασι, δασέως ἀναγινώσχουσιν, ἵνα εἶεν Κάωροι οἱ ὠμοὶ καὶ σχληροὶ καὶ ἄγριοι, ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀώ- 
ρὼν καὶ μὴ πεπόνων ἤτοι πεπείρων χαρπῶν. ἔνϑα ὅρα τὸ, δασέως ἀναγινώσχουσιν, ὡς τοῦ ὦ μεγά- 
λου ἐνταῦϑα ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις ἑρμηνείαις ψνιλουμένου, ἐν δὲ τῇ ῥηϑείσῃ δασυνομένου διὰ τὴν ὥραν, 4o 
ἢ δηλοῖ τὸν καιρόν. ὅτι δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ ἐν μέσῳ λέξεων ἐπνευμάτιζον τὰ φωνήεντα, καὶ ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ. 
ἄλλοι δὲ ἀώρους τούτους πόδας εἶπον, ὧν πολλὴ φροντὶς κατ᾽ ἐπίτασιν τοῦ &. εἰσὶ δὲ οἱ τοὺς ἐμπροσ- 
ϑίους πόδας ἀώρους φασὶ, φέροντες καὶ χρῆσιν τοῦ κωμιχοῦ, εἰπόντος" οὐ τοὺς ἀώρους εἶπας πόδας 
κομίζειν; σὺ δὲ φέρεις ὀπισϑίους; δοχεῖ δέ τισιν, ὡς καὶ ᾿Αριστάρχῳ ἀώρους εἰρῆσϑαι καὶ τοὺς πλε- 479 
κτανώδεις, καὶ διατοῦτο κωλῆν μὴ ἔχοντας. ὥρα γὰρ ἢ ὠρὴ ὀξυτόνως ἡ κωλῆ κατὰ Ἴωνας. εἰσὲ δὲ οἱ 
τὸ ἄωροι ταυτὸν εἶπον εἶναι τῷ ἀόριστοι διὰ μέγεϑος, ἤγουν μεγάλοι, ἐκτάσει τοῦ ὃ εἰς ὦ. ᾿ἀπολλώ- 
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γιος δέ, φασιν, ὁ Ρύδιος, ἀώρους τοὺς συνεσταλμένους νοεῖ. ἄμεινον δέ, φασιν, ἀποδιδόναι ἀώρους, 

ὡς καὶ προεῤῥέϑη, τοὺς χαλεποὺς καὶ δυσφυλάκτους, ἢ τοὺς ἀκινήτους καὶ Lfeuhus xal "i opt 

δυναμένους, ἐχταϑέντος δηλαδὴ τοῦ o εἰς, ὦ. quao χρῆται, φασὶν, αὐτοῖς ἡ 2v Ἐπιθραο com 

δεδυχέναι γὰρ κατὰ τοῦ- σπηλαίου δοκεῖ. καὶ "αὐτή μὲν ap We ὄστρεια Map i i m : i o 

ἔχειν δὲ τὸ πᾶν τῆς ἰσχύος ἕν μόναις ταῖς δειραῖς. ὅϑεν οὔτε διώκει τοὺς παραπλέοντας. Madri. 

Ὀδυσσεϊ γενομένῳ ὕστερον μεταξὺ τοῦ πορϑμοῦ πρὸς τῇ erga det πλησίον “τοῦ κατ αὐτήν. am gon 

ἐπῆλθεν, οἷα προσπεφυχυῖα. μόνας δὲ τὰς εξ κεφαλὰς ἔξω τοῦ PEDIMOOH ἴσχουσα. ὅτι δε iride 

αἱ δειραὶ τῇ Σκύλλῃ πρὸ ὀλίγων εἴρηται. (Vers. 91.) Σμερδνὰς δὲ αὐτῇ τὰς κεφαλὰς είναι ̂  οὐδὲν 

ἀπεικός. ἧς καὶ τὸ κατὰ νεογιλὴν σκύλακα ὕλαγμα δεινὸν nv. ( Vers. 92.) Τὸ δὲ πυχνοὶ χαὶ ena 

10 ἐχ παραλλήλου μὲν τὴν αὐτὴν σημασίαν ἔχουσι, δηλοῦσι δὲ πύκνωσιν mr fa xo d E TENE bana 

xel μάλιστα τὴν κατὰ τοὺς στοίχους τοὺς τρεῖς. νοητέον δὲ ἀναλόγως καὶ καρχαρόδον Η kj. 

λαν εἶναι. TO δὲ πλεῖον μέλανος ϑανάτοιο ἀστείως ἔφη; ὡς & meo Pais ἰοῦ πληρεις. ἔγοιτο e 

xci ὃ διαβολεὺς τοιούτους ὀδόντας ἔχειν. ( Vers. 94.) Τὸ δὲ ἔξω δ᾽ ἐξίσχει κεφαλὰς γράφεται καὶ 

ἔξω δ᾽ ἐξ ἴσχει κεφαλάς. καὶ ἔχει τι τοῦτο καὶ καλλους. To δὲ βέρεϑρον κοινῶς μὲν βάραϑρον, κατὰ 

"Μακχεδόνας δέ, φασι, καὶ ξέρεϑρον λέγεται. τροπὴν δὲ τὸ βέρεϑρον ἔχει ἔκ τοῦ βαράϑρου, XH "E 

τὸ πένϑος ix τοῦ πάϑους. (Vers. 95.) Τὸ δὲ ἰχϑυάᾳ καταχρηστικῶς ἔφη ἀντὶ τοῦ Sie οὐ γὰρ 4o 

ἰχϑύες οἱ δελφῖνες καὶ οἱ κύνες, ἀλλὰ κήτη, ὡς καὶ ὃ ποιητής φησιν. ὁποῖα καὶ ἄλλα Y etel 

καὶ χρὴ ἔχειν καὶ τοῦτο εἰς συγκρότησιν τοῦ, νέκταρ ἐνῳνοχόει. τοιοῦτον δέ τι σὺν ἄλλοις τοῖς cà αχοῦ 

δηλωϑεῖσι καὶ παρὰ Ὀππιανῷ τὸ, δινωτὸς κύβος μολίβου. κατὰ παράχρησιν γὰρ καὶ τοῦτο. ἐπεί του 

20 ἄλλως & τετράγωνος κύβος, πῶς δινωτὸς ἤτοι τορευτός ; χαὶ αὖ πάλιν εἰ δινωτὸς, πῶς κύβος; Ἰστέον 

δὲ ὅτι τὸ, αὐτοῦ ἰχϑυάᾳ οἰχείως, φασὶ, πλάττεται τοῖς περὶ τὸ Σ᾽χύλλαιον συμβαίνουσιν, ἔνϑα οἱ ϑύν- 

voL ἀγεληδὸν φερόμενον καὶ τῆς Σικελίας ἁψάμενοι περιπίπτουσι τοῖς κητώδεσι, καὶ πιαίνουσι τοὺς 

γαλεώτας, οὖς καὶ ξιφίας, φασὶ, καὶ κύνας καλοῦσι. τὴν δὲ ϑήραν τῶν τοιούτων γαλεωτῶν οὐ ως 

γράφος ἱστορεῖ ὅπως γίνεται. ( Vers. 96.) Τὸ δὲ καὶ εἴ ποϑὲε μεῖζον ἕλῃσι, τὴν πολλὴν ἰσχὺν τῆς Σκυλ- 

Auc ἐμφαίνει, ὡς καὶ τῶν μεγάλων κητῶν περιγινομένης, καὶ μὴ μόνων δελφίνων ἡ κυνῶν οἷς καὶ αὑτοῖς 

πολλάκις βριϑὺ τὸ μέγεϑος. "Oo δὲ μυρία κήτη βόσχει ἡ ἐκεῖ ϑάλασσα. μεμαρτύρηται. (Vers. 97-) 

Καιριώτερον δὲ τὸ βόσκειν ἐνταῦϑα, ἤ περ ὅτε ixivoog ἔφη ὡς πολλοὺς βύσκει γαῖα os dir an 

ϑρώπους. Ὅτι δὲ βοσχήματα πόντου τὰ iv αὐτῷ ζῷα, δεδήλωται. δῆλον δὲ καὶ ὅτι ἡ τῶν "uviov xat 50 

φυκίων καὶ βρύων τῶν κατὰ ϑάλασσαν νομὴ, βόσκει τὰ νεμόμενα. ἴσως δὲ καὶ ἑτέρων τινῶν φυτῶν 

30 ὡς εἰχὸς ϑαλαττίων. ϑύννοι γὰρ ἱστοροῦνται ἐπέκεινα Σικελίας βαλανηφαγεῖν ἀπὸ δρυαρίων φυομένων 

χατὰ ϑάλασσαν. Ὅτι δὲ τὸ βύσχειν καὶ περισπωμένως προφέρεται, δῆλον μὲν καὶ ἐκ τῶν ὡς ἐῤῥέϑ' "n 

βοσκημάτων. καὶ ἐξ αὐτοῦ δὲ “Ομήρου εἰπόντος iv roig ἑξῆς τὸ, βοσκήσεις γαστέρα. oUrO καὶ Ἡσίο- 

δὸς οἷδε τὸ διδασκῶ διδασχήσω. περισπωμένως. καὶ οὕτω ϑεραπεύεται δηματικὴ ἀναλογία. Ages ade 

ὅσα βαρύτονα ῥήματα εἰς τὴν σχῶ συλλαβὴν Anyovaw, οὐ δύνανται κλιϑῆναι μέτα TOU σίγμω εἰς 
μέλλοντα, περισπῶνται τινὰ ἐξ αὐτῶν͵ διὰ κλίσιν ἀκώλυτον. -Ayacrovog δὲ ᾿Δμφιτρίτη 7) ἢ πολυ- 

χτυπος" στένειν γὰρ λέγεται καὶ πόντος ἀντὶ τοῦ ἠχεῖν" ἢ ἡ τοῖς ναυαγοῦσιν αἰτία στόνων πολλῶν. 

(Vers. 98.) Ναῦται δὲ ἀκήριοι οἱ ἀβλαβεῖς καὶ μὴ παϑόντες κῆρα τινά. τὸ μέντοι ἀχκήριον αἶψα τίϑησιν 

ἐν ᾿Ιλιάδι, ταυτόν ἐστι τῷ νεχρόν. ἀκήριος γὰρ ἐχεῖ ὃ ἄψυχος. (Vers. 99.) ᾿Εν δὲ τῷ, κρατὶ ἑκαστῷ, 

καινογενές τι ἐμφαίνεται, εἴτε ὃ χρὰς εἴποι τις κατὰ γένος ἀρσενικὸν, εἴτε ἡ ἕκαστος κρας. OUTO δὲ 

4o καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, σῷ κράατι τίσεις. ἢ γὰρ ἡ σὸς χρὰς ἔστιν εἰπεῖν καὶ ἐκεῖ, ἢ ὃ χρὰς 9 σός. eugas. 
τερα δὲ zouvó*quya. ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἕτερόν τί ἐστιν ἄπορον. πῶς γὰρ τὸ χράατι ἐκεῖνο οὐ προπερισπᾷ θο 

τὴν ἐνταῦϑα συναίρεσιν; ἵνα ἢ χρᾶτι προπερισπωμένως ὁμοίως τῷ, κέαρι κῆρι καὶ ἔαρι tot. καὶ rOUTOV 
μὲν ζητητέον λύσιν. τῷ τέως δὲ ἰστέον καὶ ὅτι ἀκολούϑως Ὁμήρῳ καὶ ὃ κωμικὸς λέγει το, ἀμφὶ κρατὶ 

σῷ βρύοντα στέφανον μύρτων. καὶ ὅτι δοκεῖ τὸ τοιοῦτον κατὰ γένος εἰρῆσϑαι οὐδέτερον, ὡς ἐμφαινὲν 

Πίνδαρος ἐν᾿᾿Ισϑμιονίκαις, εἰπών" τρία κρᾶτα ἤτοι κράατα. ( Vers.100.) Τὸ δὲ νεὼς χυανοπρώροιοὨ — 

οὐδεὶς, ἂν εἴποι μὴ ̓ Δττικῶς εἰρῆσϑαι. τὰ γὰρ χοινότερα ναὸς καὶ νηὸς, ὡς γραῦς Ἀγραὸς ypxes- 1ω-1710 



16 PAG OIAIA4 M Vs. 105—105. 

νιχὸν δὲ πάντως τὸ νηὸς : χαὶ γρηός. τὰ πλείω δὲ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων xo ἐνταῦϑα xoi ἐν τοῖς 
ἄλλοις τόποις διὰ τοῦ O μιχροῦ ἔχουσι τὴν λήγουσαν τῆς νεός. ( Vers. 103.) ὃ ὁ δὲ ἐριγεὸς εὐφυῶς 

ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ πέπλασται διὰ τὸ πιϑανόν. εἴωϑε γὰρ εἰχῇ ὅποι ποτὲ τύχῃ αὐτοφυῶς καὶ οὐχ 

ἀπὸ χειρομαχίας τὸ τοιοῦτον φυτὸν γίνεσϑαι, ὡς καὶ ἐνταῦϑα κατὰ τὸ εἰχὺς, χαὶ οὐκ ἂν εἰς τοσοῦ- 
τον ἐπιϑανολόγησεν ὃ ποιητὴς. ,& nep ἄλλο TL φυτὸν παραπερυχέναι τῇ Χαρύβδει ἐπλάσατο. μέγας 
δὲ πλάττεται ὃ τοιοῦτος ἐριγεὸς, ὡς ἂν δύναιτο ἀνέχειν τὸν Tobi. οὗ χάριν καὶ πέπλασται, ἵνα 
σωϑῇ ἀποχρεμασϑεὶς αὐτοῦ. Φύλλοις δὲ τέϑηλεν, ἵνα μὴ ἀπεξηραμμένος ὧν ἀνωφελὴς τῷ Ὀδυσσεῖ 
κατά τινὰ συχίνην ἐπιχουρίαν γένηται, χαὶ ἅμα, ἵνα χαὶ βαρυνόμενος τοῖς φύλλοις ἕτοιμος εἴη τῷ 480 
᾿Οδυσσεῖ πρὸς ἀἄντίλ ἤψιν μέγας TE ὧν χαὶ δασὺς χαὶ οὕτω | βαρὺς χαὶ κάτω ῥέπων : εἰς ϑάλασσαν. δΉΛΟΣ 

δὲ xai μὴ δὲ βαϑὺν χειμῶνα εἶναι τὴν ὥραν εἰ φύλλοις ἔτι τέϑηλεν ὃ 0 ἐρινεὸς, χαϑὰ καὶ ὃ πτόρϑος ἕν 10 

10 τοῖς πρὸ τούτων, ὃς ἐν Φαιακίᾳ χρή ἤσιμος τῷ Ὀδυσσεῖ γέγονε. (Vers. 104.) Περὶ δὲ “Χαρύβδεως 
τοιαῦτα τινὰ ἱστόρηται. Μεσσήνη ἐν τῷ κατὰ Σικελίαν χόλπῳ τῆς Πελωρίδος πόλις μεγάλη, κτίσμα 

Πελοποννησίων Δῖεσσηνίων, 5j mors καλουμένη Ζάγκλη, δι᾿ ἣν ἔχει σκολιότητα. ζάγκλιον γὰρ παρὰ 
τοῖς ἐχεῖ τὸ σχολιόν. ὅϑεν χαὶ ζάγχλον τὸ δρέπανον. ἐνταῦϑα μιχρὸν πρὸ τῆς πόλεως ἡ Χάρυβδις δεί- 
χγυται ἐν τῷ πόρῳ βάϑος ἐξαίσιον, εἰς 0 αἱ τοῦ πορϑμοῦ παλίῤῥοιαι μετὰ συστροφῆς καὶ δίνης μεγά- 
λης ἐχτραχηλίζουσαι τὰ σχάφη κατάγουσιν. οἱ δὲ τοῦτο ἱστοροῦντες προσιστοροῦσι xci ὡς τὸ, 
( Vers. 105.) τρὶς μὲν ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤματι, τρὶς δὲ ἀναροιβδεῖ. ὰ δὶς ὀφείλει γράφεσϑαι διὰ τὸ καὶ τὴν 

χατὰ τὸν Σιχελιχὸν πορϑμὸν παλίῤῥοιαν, ἀφ᾽ ἧς ἐπλάσϑη χαὶ τὰ κατὰ “Χάρυβδιν, δὶς ἑκάστης ἡμέρας 
γίνεσθαι, ὡς ἡ περὶ τὸν Χαλκιδιχὸν Εὔρυπον ἑπτάκις καϑ᾽ ἡμέραν ἑκάστην γίνεται. παρὰ δέ γε τῷ 
ποιητῇ τρὶς γέγραπται, ἢ ἁμαρτήματός, φασιν, ὡς εἰκὸς γραφικοῦ γενομένου, ἢ τῆς Κίρκης πρὸς τὸ 20 
ἐχφοβῆσαι χρησαμένης, ὡς εἰς ὑπερβολὴν, τῷ τοιούτῳ ἀριϑμῷ, χαϑὸ καί τινας τρισμακαρίους χαὶ τρισα- 
ϑλίους φαμέν. τὸ μέντοι τὴν Χάρυβδιν ἐ ἐς τὸ παντελὲς à ἀναπίνεσθϑαι, ὡς καὶ τὴν ἄμμον ἢ τὰς ὑποχρήμνους 

20 πέτρας φαίνεσϑαι εἶτ ̓ αὖϑις πάλιν ἀνιέναι, οὐδεὶς ἱ ἱστόρησεν ἀπληϑὲς εἶναι. πλασϑῆναι δὲ ἄλλως αὐτὸ 

ὑποτοπάζεται, ἀπὸ ἀμπώτεων γινομένων ἀλλαχοῦ. φησὶν οὖν καὶ ὃ γεωγράφος ὅτι ἀπὸ τῶν ἀμπώ- 
τεων χαὶ τῶν πλημυρίδων, üg 0 ' xeevüg πάσχει, τὴν Χάρυβδιν ὃ ποιητὴς ἐμυϑεύσατο, οὐ παντάπασι 
πλάσας, ἀλλ ἀπὸ τῶν ἱστορουμένων ἐχεῖ διασχευάσας χαὶ τὰ κατὰ πορϑμὸν, ἐν à δὶς καϑ' ἑκάστην 
ἡμέραν xci νύχτα παλίῤῥοια γίνεται, εἶ καὶ ἡ Κίρκη τραγῳδίας καὶ φόβου χάριν τρὶς ταύτην εἶπε γίνε- 
σϑαι. ὃ δ᾽ αὐτὸς λέγει xc μεταξὺ ᾿Απαμείας τῆς Συριακῆς καὶ ᾿Αντιοχείας χάσμα τι Χάρυβδιν λέγε- 
σϑαι, εἰς ὃ καταδὺς Ὀρόντης πάλιν ἀνατέλλει ἑτέρωϑι. περιάδεται δὲ χαὶ “Ὡυκιαχή τις ἔτι καὶ νῦν 

Χάρυβδις. ὅτι δὲ τὸ χατὰ τὴν Χάρυβδιν πλάσμα τοῦ ποιητοῦ ἄμπωτιν καὶ ταύτην ὑποβάλλει νοεῖν, οὐκ 50 
ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. ᾿Ιστέον δὲ xci ὅτι ὃ Κίλιξ ποιητὴς τοπογραφῶν TE ἅμα ἐν παραβολῇ χαὶ μυϑικῶς 
αἰτιολογῶν τὸ κατὰ τὴν Χάρυβδιν ᾿Ιονίου τε καὶ Τυρσηνιχοῦ πόντου μέσην χεῖσϑαι αὐτὴν ἱστορεῖ, ὡς 

xal τῶν κατὰ τὸν Σιχελιχὸν πορϑμὸν οὕτω χειμένων, δὶ δὴ ἀποῤῥῶγα πορϑμοῦ λέγει ἐχεῖνος. καὶ πνεύ- 
ματι δὲ ὑπο; γαίῳ TUO YU αὐτήν φησιν EROR, xta τινὰ δῆϑεν ὁμοιότητα τοῦ ἐν Σικελίᾳ 

3o Αἰτναίου πυρὸς, οἷα τοῦ μυϑιχοῦ Τυφῶνος ἁ ὥς ὅπερ τῇ Arn , οὕτω καὶ τοῖς κατὰ Χάρυβδιν τόποις 
ὑποκειμένου, ἵνα χαϑὰ ἐν ᾿Ιλιάδι Ζεὺς ὑπὸ Τυφώεϊ γαῖαν τινὰ ἱμάσσει, πνεύματι, δηλαδὴ ἐλαυνομένην 

σφοδρῷ, οὕτω καὶ ἡ Χάρυβδις ὁ ὁμοίῳ τινὶ πνεύματι λαύρῳ κάτωϑεν κατὰ πάϑος ἀμπώτεως ἀναταρασ- 
σομένη πάσχῃ ἅπερ ἡ ποίησις τερατεύεται. ὅτι δὲ εἴς τινα πολυδάπανον ἀσωτίαν xc ἡ Χάρυβδις ἀἄλλη- 

γορικῶς ἐχλαμβάνεται, δῆλον ἐστὶν ἐκ τῶν παλαιῶν. ὁποίῳ δή τινι λόγῳ χαὶ ἡ κωμῳδίᾳ τὴν φάραγγα 
ἐπὶ ὁμοίου νοήματος τίϑησιν, ὡς εἴ τις εἴποι τὸν δάπανον κλέπτην 7 ἢ συχοφάντην φάραγγα συκοφαν- 4o 

τίας εἴ τε κλοπῆς. χαὶ τοιάδε μὲν: χαὶ ταῦτα. περὶ δὲ πάϑους ^ ἀμπώσεως ac ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ διεί- 
ληπται. νῦν δὲ ἀρκεῖ φάναι ὕτι Tt ᾿Δττιχῶς ἐχτείνεν τὴν παραλήγουσαν ἡ ἄμπωτις, ὡς καὶ τὸ 
αἱματοπότης καὶ ὑδροπότης κατὰ Αἴλιον Διονύσιον. καὶ ὡς εἴ περ ὑπόϑοιτό τις παύσασϑαί ποτε ὕστε- 

ρον τὸ χατὰ τὴν Χάρυβδιν ἀμπώτισμα, εἴη ἂν ἡ ἐχεῖσε γῆ ἁλίπεδον. λέγεται γὰρ παρὰ τοῖς παλαιοῖς 

δασέως ἁλίπεδον, πεδίον πρότερον ϑάλασσα γεγονός. ὃ δὲ γεωγράφος ἐν οἷς ἱστορεῖ περὶ 4 ἴτνην καὶ 

“Ἱεοντίνην ὀξέγους τινὰς ἄνδρας εἶναι, δι᾽ οὖς ἀπροσπέλαστα ἦσαν τὰ κατὰ τὸν πορϑμὸν ὁποῖοι τινὲς 



P4 WI 4I. M. Vs 106 — 1245. 17 

καὶ Κύκλωπες καὶ deuorgu*yóveg, λέγει ὡς καὶ " Χάρυβδις καὶ τὸ Σκύλλαιον ὑπὸ λῃστῶν κατείχετο. Áo 

ἔοικε δὲ ἡ Χάρυβδις ἢ κατὰ ὀνοματοποιίαν τινὰ λεχϑῆναι χαὶ μίμησιν ἤχου, ἢ παρωνυμεῖσϑαι τῷ Χά- 
gon. Did. τὸ xot a ὑτὴν ὀλέϑριον, 1) καὶ ἐκ τοῦ συμβαίνοντος ἐτυμολογεῖσϑαι , παρὰ τὸ εἰς χάος ὁᾷον 

ὑποδύνειν, τοῦ mi στοιχείου ἐν τῇ Busen] quies εἰς β' ἢ es a Fieie ὑββαλλείων Me 

΄ 2 acl ὧς δαιμόνιον πλάττεσθαι. διὸ καὶ δῖαν αὑτὴν Χαρυβδιν ὃ ποιητὴς λέγει, ὡς καὶ δῖαν 

po gos Á€ τὸ δῖαν ἀντὶ τοῦ φοβερὰν εἶπον, ὡς ἀπὸ τοῦ δίω τὸ φοβοῦμαι. ὅϑεν χαὶ τὸ 

δεδιέναι, ἄλλοι δέ φασιν, ὡς οὐχ ἐδήλωσεν ὁ ποιητὴς πότερον ϑηρίον ἐστὴν ἢ) ἄμπωτις ἡ Χάρυβδις. 

φέρεται δὲ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις καὶ ὅτι Χάρυβδις ϑαλάσσης βαϑος ἀναπτωτιχὸν μεταξὺ τοῦ “Αδρίου 

xci τοῦ Τυῤῥηνικοῦ πελάγους. ᾧ συλλαλεῖ xc ὃ μεταβολεὺς 4ημοσϑένης, εἰπὼν ὅτι τῷ φυτῷ vn 

10 χέίτο 7) ὀνομαζομένη μὲν Χάρυῤβδις, αὐτὸ δὲ τοῦτο ἄμπωτις τοῦ πελάγους βιαιοτάτη καὶ αὐϑις πλημῦύρα. 

"Ἰστέον δὲ ὅτι οὐ κλίνεται ὡς Θέτις Θέτιδος, σις Ἴσιδος, οὕτω καὶ Χαρυβδις Χαρύβδιδος, ἵνα μὴ 

ἐπάλληλον δὶς γένηται τὸ δ᾽ καϑ' “ἩΗρῳδιανόν. τοιούτῳ δὲ λόγῳ καὶ τὸ ἐκ τοῦ δείδω δέδοιδα j δέδοικα 

γέγονε. πολλαὶ δέτινες καὶ κάλλαι ἀλλεπαλληλίαι μισοῦνται. ( Vers. 104.) Τὸ δὲ Χάρυβδις ἀναροιβδεῖ 50 

ὕδωρ, οὐ μακρὰν οὐδ᾽ αὐτό ἐστι τοῦ παρηχεῖν. ὥς περ παρήχησις ἔστι τις καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, Σκύλλη 

χοίλης ἐκ νηὸς ἑτάρους εξ ἕλετο, ταυτὸν δὲ ἀναροιβδεῖν εἰπεῖν καὶ δοιβδεῖν, ὡς δηλοῖ τὸ, ὅτε ῥοιβδή- 

σειε. δηλοῦται δὲ καὶ ἐν ἀμφοτέροις τὸ ῥοφεῖν εἴτουν ἀναῤῥοφεῖν κατὰ ὀνοματοποιΐαν ὁποίαν τινὰ ἔχει 

καὶ τὸ ῥοχϑεῖν, τραχύτερον μέντοι ἐκεῖνο τοῦ ῥοιβδεῖν, καϑὰ καὶ τὸ ἐῤῥοίβδησε τραχυφωνότερον τοῦ 

481 ἐῤῥοίζησεν. ἅ περ εἶεν Gv ὅμοιά τινα, εἴ περ καὶ ὃ ῥοῖζος εὕρηται ὁοῖβδος λεγόμενος κατὰ τὸ, πτερῶν 

γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν. (Vers. 105.) Ὅρα δὲ ὅτι τε ἐν μὲν τῷ ἀνίησι τὴν ἄνω σχέσιν ἡ πρόϑεσις 

20 δηλοῖ, ἐν δὲ τῷ ἀναροιβδεῖ πλεονάζει, ὡς χαὶ πρὸ τούτων ἐπὶ Ταντάλου ἐν τῷ, ὕδωρ ἀναβροχὲν, 

ὅ ἐστιν ἀναποϑὲν, ἀναροφηϑέν. καὶ ὅτι ἐν μὲν τῷ, δῖα Χάρυβδις ἀναροιβδεῖ ἐκτείνεται τὸ προ- 

παραλῆγον ἃ καὶ ἔχει διπλάζειν τὸ Q, ἐν δὲ τῷ, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ συστέλλεται χατὰ τὴν ἀναλογίαν 

τῶν προϑέσεων. Τὸ δὲ ἐπ᾽ ἤματι ἀντὶ τοῦ, ἐφ᾽ ἑκάστῳ νυχϑημέρῳ, ὡς γίνεσθαι ἑκάστην ἀναῤῥοίβδη- 

σιν δι᾿ ὡρῶν ὀχτὼ περιοδιχῶς, ὡς τεκμαίρονται οἱ παλαιοὶ ἐν τοῖς ἑξῆς περί που τὸ τέλος τῆς ῥωψῳδίας. 

(Vers. 106.) Τὸ δὲ ἀναροιβδεῖ δεινὸν, χαὶ τὸ, δεινὸν λελακυῖα, Ἀχαὶ τὸ, σμερδαλέη κεφαλὴ, καὶ τὸ 60 

δεινοῖο βερέϑρου, καὶ iv roig ἑξῆς τὸ, δεινόν τ᾽ ἀργαλέον Tt, καὶ TG τοιαῦτα, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς 
B - 1 , eS * τ ι 5 TT » S 

μετὰ ταῦτα τὸ , δεινὸν ἐβεβρύχει, φοβερὰ είναι τὰ τοιαῦτα ποιητικὰ χωρία δηλοῖ THARE ἄλλα suba 

χατὰ τὴν φράσιν τραχύτητι. Τὸ δὲ μὴ σύ γε κεῖϑι τύχοις Ort ῥοιβδησειε, πανῦ ἐνδιαϑέτως ἐῤῥέϑη 

πρὸς ἔνδειξιν τοῦ, μέγα εἶναι τὸ δεινόν. δύναται δὲ ῥηθῆναι αὐτὸ καὶ ὅτε τις εὔξεται μὴ παρατυχεῖν 

So τινὶ τῶν πάνυ ἀδίχων., παρ᾽ οἷς ἀναροιβδεῖται τὰ ἀλλότρια, ὅτε προσεπιπλέξει τις ἀφελῶς, καὶ τὸ ἐφε- 

ξῆς. ὡς οὐ γάρ κεν ῥύσαιτό σε Um ἐκ κακοῦ οὐδ᾽ ᾿Ενοσίχϑων. ( Vers. 108.) "εἰ δ᾽ ἔστιν ἐλπὶς τὸν ἀδι-1717 

χούμενον βοηϑηϑῆναι ὑπὸ γυναικὸς ἀδίχου μὲν καὶ αὐτῆς οὐ πάνυ δὲ Χαρύβδεως, οἰχεῖον παραινέσαι καὶ 

τὸ, ἀλλὰ μάλα Σχύλλης σκοπέλῳ πεπλημένος καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς χρήσιμον κριϑείη ἂν τῷ τεχνιχῶς γρά- 
; NE : TOES T E ; 

gor. ( Vers. 109.) τὸ δὲ φέρτερον ἐκ τοῦ φέρειν γινόμενον συστοιχεῖ οὐ μόνον πρὸς TO προφερεστε- 
ρον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ συμφέρον καὶ ὑπερφερές. (Vers. 110.) Τὺ δὲ ποϑήμεναν δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ 

ποϑαίνω ἀχρήστου παράγεται ῥήματος, ὡς καὶ và φορῆναι ἀπὸ τοῦ φοραίνω. ἴσως δὲ καὶ ἄλλως αὐτὰ 

τὸ μὲν iz τοῦ ποϑῶ πόϑημι, τὸ δὲ ἐκ τοῦ φορῶ φόρημι γίνεται. ( Vers. 112.) Ὅτι ὃ ζητῶν πῶς gu 

καὶ φύγῃ ἄδικόν τινα μεγάλα βλάπτειν δυνάμενον καὶ αὖ πάλιν ἕτερόν τινα ὕμοιον ἀμύναιτο, εἴποι ἂν 

τὸ, εἰ δ᾽ ἄγε δὴ μοι τοῦτο νημερτὲς ἔνισπε, εἴ πως ἀντὶ τοῦ ὕπως, χαϑὰ καὶ προδεδήλωται, T ἣν ὀλοὴν 

4ο μὲν ὑπεχπροφύγοιμι Χάρυβδιν.. τὴν δέ κ᾿ ἀμυναίμην Ore μον σίνοιτό γ᾽ ἑταίρους. ( Vers. 16.) o δὲ 

τοιοῦτος ἀχούσοι CV τὸ, σχέτλιε, καὶ δ᾽ αὖ τοι πολεμήϊα ἔργα μέμηλε καὶ φόνος, οὐδὲ τοῖς XGERE SENI 

ὑπείξεαι; δεινὸν τὸ χαχὸν, ἀργαλέον vc χαὶ ἄγριον οὐδὲ μαχητὰν, οὐδέ τίς ἐστιν ἀλκή. φυγέειν κρά- 

τιστον ἀπ᾿ "αὐτοῦ. ἢν γὰρ δηϑύνῃσθϑα κορυσσόμενος, δείδω μή σ᾽ ἐξαῦτις ἐφορμηϑεῖσω. κιχῃσι T00- 10 
σῃσι κεφαλῇσι, τόσους δ᾽ ἐκ φῶτας ἕληται. ἀλλὰ μάλα σφοδρῶς ἐλάαν.  ( Vers. 124.) εἰ δὲ χαὶ φίλη 

μήτηρ ὁμοία τῷ πολυχεφράλῳ ἀδίχῳ πρόσεστιν, εἰχὸς προσαρμόσαι καὶ τὸ, βωστρεῖν δὲ Κρώταιϊν τὴν 

καὶ προγραφεῖσαν, μητέρα τῆς Σ;χύλλης, ἥ μιν τέκε πῆμα βροτοῖσιν, 1j μιν ἔπειτ ἁἀποποῦσει ἐφυστερον 

CoxwzNT. 1N Opvss. Tox. II. ( 
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ὁρμηϑῆναι, (Vers. 125.) Καὶ ὅρα τὸ 3j μιν δὶς ἐ ἐν παραϑέσει λεχϑέν. ἔστι δὲ ̓ βωστρεῖν τὸ ἀναβοᾶσϑαι 
ἤγουν ἐπικαλεῖσθαι, xci λαμβάνεται συνήϑως ἀντὶ προσταχτιχοῦ, γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ βοῶ βοήσω βοητῶ 
καὶ κατὰ κρᾶσιν βωτῶ, ὅϑεν τὸ ἐπιβωτῷᾷ παρὰ Ἡροδότῳ. πλεονασμῷ δὲ τοῦ σίγμα καὶ ῥῶ βωστρῶ, xod 
ὁμοιότητα τοῦ ἐλαστρῶ, ὡς καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα γέγραπται, χαὶ τοῦ, χωστρὶς χωστρίδος καὶ τῶν 
ὁμοίων. παρὰ δὲ Θεοκρίτῳ χεῖται ἡ λέξις xoi ἐπὶ τοῦ Ψηλαφητιχῶς ἐν. ἀγυιαῖς ἀναβοᾶσϑαι τινά. 
(Vers. 116.) Ἂν τούτοις δὲ δοκεῖ πως ἑρμηνεύεσϑαι xai ὃ σχέτλιος" ὡς τοιοῦτος ὧν ὃ πολεμήϊα 

ἔργα ἐν μελήσει ἐ ἔχων, καὶ φόνῳ χαὶ δεινοῖς à χειρῶν χαὶ μὴ ἐνδέοντι φεύγειν ἐϑέλων ἀλλ᾽ ἐπέχων τλη- 
μόνως ἑαυτόν. (Vers, 1 18)" 0g« δὲ καὶ ὅτι τὸ δυνατώτερον γόημα xci πείϑειν i ἔχον. τὸν Ὀδυσσέα ὡς 

20 δεινὸν ἡ Σχύλλα xoi “ἄμαχόν ἐστι καχόν ve" Asvraiov ingrid τῇ Κίρκῃ κατὰ λόγον ἃ ἀχμῆς. ὃ πέρ ἐστι 
τοιοῦτον ἡ δέ τοι οὐ ϑνητὴ, ἀλλ᾽ ἀϑάνατον χακόν ἐστιν, ἤγουν δαίμων κακοποιὸς χαὶ μὴ πεφυκὼς 
θανεῖν, δεινόν τε xci τὰ ἑξῆς, ὡς προσεχῶς ἐγράφη κείμενα συχνὰ κομματιχῶς πρὸς ψόγον. τῆς XxVÀ- 
Ang, εἰ χαὶ μὴ ἐπίστευσεν Ὀδυσσεὺς, ὡς τὰ ἑξῆς δηλώσει, ἀλλὰ πειρασάμενος ἀντιστῆναι, εἶτα παϑὼν 

ἔγνω. «Σημείωσαι δὲ ἐν τῷ, οὐ ϑνητὴ, «AX ἀϑάνατον κακόν ἐστιν, ὅτι καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ διαφέρει ἀϑά- 
νατος xcl ϑεός. καὶ γὰρ οἱ ᾿Αχιλλέως | ἵπποι ἀϑάνατοι μὲν πλάττονται, οὐ μὴν καὶ Dot οὕτω δὲ καὶ 
ἡ Σκχύλλα. xci ἡ ψυχὴ δὲ ϑεῖον οὖσα xci ἀϑάνατον, ὅμως οὐ ϑεός ἐστιν. (Vers. inp ) Ὅτι ἐν τῇ 
προῤῥηϑθείσῃ. Θρινακίῃ νήσῳ, ἔστι δὲ ἡ Σικελία, ἐβόσχοντο πολλαὶ ' Πελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα.. χαὶ 
ἑρμηνεύων τὸ πολλαὶ ἐ ἐπάγει, ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσσα δ᾽ οἰῶν πώεα καλά. ( Vers. 130.) πεντήκοντα 

δ᾽ ἕχαστα καϑ' ἑχάστην δηλαδὴ ἀγέλην. γόνος δ᾽ οὐ γίνεται αὐτῶν, οὐδέ ποτε φϑινύϑουσι. ϑεαὶ δ᾽ ἐπι- 

ποιμένες εἰσὶ Ψαέϑουσά τε «“αμπετίη τε. ἃς τέχεν ᾿Ηελίῳ δῖα Νέαιρα. τὰς μὲν ἄρα ϑρέψασα τεχοῦσά 
τε πότνια μήτηρ ἐχεῖ ἀπῴκισε μῆλα φυλασσέμεναι. πατρώϊα καὶ ἕλικας βοῦς. περὶ τούτων συμβουλεύει 20 

80 Κίρκη τῷ Οδυσσεῖ, ὡς εἰ μὲν ἀσινεῖς ταύτας ἐᾷς νόστου μεδόμενος, ἢ τ᾽ ἂν εἰς Ιϑά" χὴν χαχά περ. πά- 

σχοντεὲς ἵχοισϑε. εἰ δέ χε σίνηαι, τότε τοι τεχμαίρομαι ὄλεϑρον. ὃ δὴ καὶ “πρὸ τούτων ἐποίει TÓ,TE 

χαχὸν προλέγουσα xai τὴν ϑεραπείαν αὐτοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὕτε τὰς ἀγέλας ταύτας καὶ μάλιστα τὰς τῶν 

βοῶν φασὶ τὸν ᾿Δριστοτέλην ἀλληγορεῖν εἰς τὰς κατὰ δωδεχάδα τῶν σεληνιακῶν μηνῶν ἡμέρας, γινομέ- 

vag πεντήκοντα πρὸς ταῖς τριαχοσίαις, ὅσος xci ὃ ἀριϑμὸς ταῖς ἑπτὰ ἀγέλαις, ἐχούσαις ἀνὰ πεντή- 
χοντα ζῷα. διὸ οὔτε γόνον αὐτῶν γίνεσϑαι Ὅμηρος λέγει οὔτε φϑοράν. τὸ γὰρ αὐτὸ ποσὸν ἀεὶ ταῖς 
τοιαύταις ἡμέραις μένει. (Vers, 132.) Φαέϑουσα δὲ χαὶ “Ἰαμπετία, αἱ κατὰ τὸν Ἥλιον δυνάιιδις 

ἢ ἡμέραι αἱ τὸν xa ἡμᾶς βίον ὑπὸ χρόνον ὄντα οἷον ποιμαίνουσαι. (Vers. 133.) ἃς ἔτεκεν ᾿ ΓΙλίῳ 
Νέαιρα ] 5 ἀεὶ νεάζουσα ἐν αὐτῷ καὶ ἀκμαία χίνησις. τὰς δὲ τοιαύτας ἀγέλας οἱ μὲν ̓ Οδυσσέως ἑταῖροι 
εἰ χαὶ μὴ ἔφαγον, | ἀναιδὲς γὰρ τοῦτό γε εἰς ἀλληγορίαν, ἀλλ εἰς οὐδὲν δέον κατεδαπάνησαν. (Vers. 139.) 482 
καὶ τὸ χατὰ τὸν "Ξενοφῶντα πολυτελέστατον ἀνάλωμα τὸν καιρὸν, ἐν χενοῖς παρανάλωσαν. Ὀδυσσεὺς δὲ 
ἀεὶ σπουδαῖος ὦ ὧν παρεφυλάξατο αὐτὰς ὡς φιλοσόφῳ t ἔπρεπεν. οἱ δέ φασιν ἐργάτας εἶναι τοὺς βύας οὗς 
xai ἱεροὺς ᾿Ηλίου οἱ παλαιοὶ ἐνόμιζον, διὸ καὶ ᾿“ϑηναίοις ἀπώμοτον ἦν ϑύειν βόας ἐ ἐργάτας. ὅϑεν τὸν 

4o Ἥλιον ἀγάσασϑαι, διότι τοιαύτας βόας ἐλάσαντες ἔϑυσαν. 0, φασιν, οὐκ ἂν ἔπαϑεν 0 Ἥλιος εἰ 

προβάτων ἡ ἥψαντο. ἴσως δὲ xci λευκοὶ οἱ βόες καϑ' ὁμοιότητα χρώματος πρὸς 1 τὸν “Ἡλιον. τοῦτο δὲ οὐ 
πάνυ ἀληϑὲς διὰ τὸ ἕλικας αὐτὰς ῥηϑῆναι, 9 ἐστι μελαίνας, χατά τινας. Ort δὲ καὶ καϑ' ἱστορίαν, 

ἀγέλας ὅλας ἡ ἡμέρων ζῴων “Ἕλληνες ἀφιέρουν δαίμοσιν ὧν οὐκ ἦν ϑεμιτὸν ἅπτεσϑαί τινας, ἐν οἷς καὶ 
πτηνὰ ὡσιοῦντο ἱεροῖς ἀνειμένα, οἷον ταῶνες χαὶ χῆνες χαὶ τοιαῦτα τινὰ, καϑωμίληνται. ἐν ταῖς ἷστο- 

ρίαις. ᾿ Ἡρόδοτος δὲ ἱστορεῖ ἐν τῷ Dovío κόλπῳ ἱερὰ εἶναι ' Ἡλίου πρόβατα περὶ πολλοῦ ὄντα τοῖς ἐκεῖ 
᾿ΑἽπολλωγιάταις οἷς ἀπὸ τόπου τὸ ὄνομα. C Vers. 151. ) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὁ μῦϑος τὰ ῥηθέντα ζῷα 4o 
τοῦ ' Hàíov ἐν ταυτότητι ποσοῦ φυλάττων ἀεὶ ἀϑάνατα ἐχεῖνα βούλεται εἶναι. ( Vers. 128.) Tí δὲ 
δηλοῖ τὸ ἔρια μῆλα, προδεδήλωται. xci ὡς ἀγέλη μὲν ἐπὶ βοῶν, (Vers. 129.) πώεα δὲ ἐπὶ οἰῶν κατὰ 
κυριολεξίαν. (Vers.150.) T δὲ, γόνος δ᾽ οὐ γίνεται αὐτῶν οὐδέ ποτε φϑινύσουσιν, εἰκὸς ἐπιλεχϑῆ- 
yat καὶ ϑησαυροῖς οὺς καταχωννύουσιν. οἱ πολλοί, (Vers. 151. ? To ài ἐπιποιμένες ταυτὸν τῷ ἐπιβου- 
κόλος καὶ τοῖς τοιούτοις. ( Vers. 133.) ' H δὲ Νέαιρα καὶ κύριον ὕστερον ὄνομα γυναικὸς ᾿“τϑίδος παρά 

7 5ott ἄλλοις, καὶ Δημοσϑένει, (Vers. ι54,) Τὸ δὲ ϑρέψασά τε τεκοῦσά τε, πρωϑυ"στερεῖταν συνήϑως 

1ο 
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τρόπῳ moujtixQ. (Vers. 136.) Τὸ δὲ μῆλα φυλάσσειν σεμνῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ ποιμαίνειν. ( Vers. 137.) 

Τὸ δὲ εἰ μὲν ἀσινέας ἐᾷς καὶ ἑξῆς, ἔστι κατὰ παρῳδίαν χρησιμεῦσαι ποτὲ ὅτε τις παραγγέλλεται μὴ 

ἅψασϑαί τινος ἐπὶ βλάβῃ αὐτοῦ. ( Vers. 143.) Ὅτι ὥς περ ὃ ἐκ τῆς Καλυψοῦς, οὕτω καὶ ὃ ἐκ τῆς 

Κίρκης ἀπόπλους τοῦ ᾿Οδυσσέως ἁπλοϊκῶς ἔχει καὶ ἀφελῶς. οὐδὲν γάρ τι αἱ νύμφαι πρὸς τὸν ÜÓvo- 

σέα λαλοῦσιν ἀπιόντα, τυχὸν μὲν διὰ τὸ παϑαίνεσθϑαι, ἴσως δὲ καὶ μὴ ϑέλοντος τοῦ ποιητοῦ καὶ τοιού- 

τοις ἐνασχολησϑῆναι λόγοις, ὡς δέον ὃν κατὰ τὸ σιωπώμενον νοεῖσϑαι ὕσα ἐν τοῖς τοιούτοις εἰκὸς γίνε- 

σϑαι. ἐνταῦϑα οὖν Κίρκη μὲν ἀνὰ νῆσον ἁπλῶς οὕτως ἀπέστιχεν, Ὀδυσσεὺς δὲ ἄπεισιν, οὐ συνταξά- 

μένοι οὐδὲ λαλήσαντες οὐδὲν, ἢ ἄλλως παϑηνάμενοι. (Vers. 149.) Ὅτι καὶ νῦν τὸν πλησίστιον οὖρον 

ἐσϑλὸν ἑταῖρον λέγει, ἀφελῶς καὶ γλυχέως ϑεὶς ἐπὶ ἀνέμου καὶ τὸ ἐσϑλὸς καὶ τὸ ἑταῖρος, ὅ πέρ ἐστι 

10 βοηϑὸς, συνεργὸς, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. ἄλλως μέντοι πρὸς ἀλήϑειαν φίλος λόγῳ γλυκύτητος. διὸ καὶ 

Σοφοκλῆς ἀφελῶς ἔφη τὸ, τίς δ᾽ ἀνέμων ὃ φίλτατος. (Vers. 154.) “Ὅτι ἔνϑα χοινὸς ὃ κίνδυνος χρὴ 

δημοτικῶς εἰς μέσον παρατιϑέναι τὰ ἀπόῤῥητα, καί που λέγειν τὸ τοῦ Ὀδυσσέως" ὦ φίλοι, οὐ γὰρ χρὴ 

ἕνα ἴδμεναν οὐδὲ δύ᾽ οἴους "τάδε τινὰ, ἀλλὰ ἐρέω μὲν ἐγὼ ἵνα εἰδότες ἤ κε ϑάνωμεν ἤ κεν ἀλευσάμενοι 60 

ϑάνατον καὶ κῆρα φύγοιμεν. Ὅρα δὲ ὡς κἀνταῦϑα συνήϑως ἤρξατο μὲν ἀπὸ τοῦ yao συνδέσμου, ἐπήγαγε 

δὲ ἀποδοτικῶς τὸν ἀλλᾶ. εἶτα εὐθὺς Ὀδυσσεὺς ἄρχεταν λέγειν τοῖς περὶ αὐτὸν, ὃ παρήγγειλεν ἡ Κίρχη 

περὶ Σειρήνων. τὰ μέντοι ἐφεξῆς δεινὰ στρατηγικῶς ἐπιχρύπτει τοῖς ἑταίροις, ὡς ἂν μὴ μαϑόντες ἀπο- 

δυσπετήσωσι πλέειν. ὅτι δὲ παρήγγειλεν ἡ Κίρκη Σειρήνων ϑεσπεσιάων φϑόγγον ἀλεύασϑαι καὶ Au 

ἀνϑεμόενταω, xci ὡς μόνον τὸν Ὀδυσσέα ἐκέλευσεν ἀκούειν μὲν, δεσμῷ δὲ ἀργαλέῳ δεθῆναι, ὄφρα ἔμ- 

πεδὸν αὐτόϑι μίμνῃ καὶ τὰ ἑξῆς, προδεδήλωται ἱκανῶς. Εἰ δὲ μετὰ τὰς Σειρῆνας μεγάλοις κακοῖς πε-1718 

20 ριέπεσεν Ὀδυσσεὺς, ἔστιν ἠϑικῶς ἐχλαβέσϑαι αὐτὸ εἰς δεῖγμα τοῦ ἕπεσϑαι ὡς ταπολλὰ τῇ ἡδονῇ τέλος 

oU. εὔχαρι. ( Vers. 202.) Ὅτι ἐπεὶ τὴν τῶν Σειρήνων ἔλιπον νῆσον οἱ περὶ Οδυσσέα, αὐτίκα καπνὸν 

τὸν προῤῥηθέντα καὶ μέγα κῦμα ἴδε καὶ δοῦπον ἄκουσεν ὃ Ὀδυσσεὺς πρῶτος, ὡς εἰχὸς, οἷα κατὰ νοῦν 

ἔχων τὰ τῆς Κίρκης, τῶν δὲ λοιπῶν μετ᾽ αὐτὸν μαϑόντων καὶ δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατ᾽ ἐρετμά. βόμ- 

βησε δ᾽ ἄρα πάντα χατὰ ῥόον. ἔσχετο δ᾽ αὐτοῦ νηῦς. φαίνεται δέ, φασιν, ἄρτι χαπνὸς, ἐπεὶ & ἡμέρᾳ 

οὐ φαίνεται πῦρ. (Vers.203.) Τὸ δὲ ἔπτατο ἔχεν τι ἀστείας εὐτραπελίας, εἴ γε τὰ ἐν ἄλλοις πτερὰ 

νηῶν ἐρετμὰ γῦν ἐχπετασϑῆναι λέγεται καϑά τινα πτηνά. καὶ εἶχε μὲν εἰπεῖν χειρῶν ἔχφυγ᾽ ἐρετμά. 

ἔχρινε δὲ κάλλιον οὕτω φράσαι. (Vers.204.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν τὸ βομβεῖν ini οἵου κτύπου ngon. 

δῆλον. δὲ, ὡς καὶ λίϑος βομβεῖ ὁποῖος καὶ ὃ Φαιακικὸς δίσκος, καὶ μέλισσα δὲ καὶ βροντή. ἐκ τού- 

vid δὲ xci ἔντομόν τι ζῷον ὃ βομβυλίος, καὶ παρὰ τῷ κωμικῷ δὲ βομβὰξ παικχτικὸν in(o* nue χαϑ' τὸ 

30 ὁμοιότητα τοῦ βαβαί. ὡσαύτως καὶ βομβαλοβομβάξ. ( Vers. 206.) Ὅτι δεδιότων τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων 

τὴν διὰ τοῦ πρρϑμοῦ πάροδον αὐτὸς μειλιχίοις ἐπέεσσι παρασταδὸν ἄνδρα ἕκαστον ὥτρυνεν" ὦ φίλοι, 

|. 0U γάρ πώ τι καχῶν ἀδαήμονες εἰμὲν, οὗ μὲν δὴ τόδε μεῖζον ἔπι κακὸν ἢ ὅτε Κύκλωψ εἴλει ἐνὶ σπῆϊ 

483 γλαφυρῷ κρατερῆφι βίηφι, ἀλλὰ καὶ ἔνϑεν ἐμῇ ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε ἐχφύγομεν. καί που τῶνδε μνή- 

σεσϑαι San νῦν δ᾽ ἄγεϑ᾽ ὡς Gv ἐγὼ εἴπω πειϑόμεϑα πάντες. (Vers. 214.) ἔστι δὲ ἡ τοῦ Ὀδυσσέως 

βουλὴ, τὸ, κώπαις αὖϑις ἁλὸς ῥηγμῖνα βαϑεῖαν τύπτειν, αἴ κέ nodu ϑεὸς δῴη ( Vers. 2 16.) τόνδε 20 

y ὄλεϑρον ὑπεκφυγέειν xci ἀλύξαι, τὸν ἐκ τοῦ τόπου δηλαδὴ περὶ ὃν ὃ απ μος καὶ 0 δοῦπος. 

( Vers. 87 .) εἶτα καὶ μέϑοδον διδοὺς, πῶς ἂν ὑπεχφύγωσιν, ἐπάγει" σοὶ δὲ κυβερνῆϑ' ὧδ᾽ ἐπιτέλλο- 

μαι, αλλ i ϑυμῷ βάλλευ, ἐπεὶ νηὸς γλαφυρῆς oüjic νωμᾷς. (Vers. 219.) τούτου μὲν καπνοῦ καὶ 

MMOSQG ToU κατὰ τὰς Πλαγχτὰς δηλαδὴ, ἐκτὸς ἔεργε νῆα, σὺ δὲ σκοπέλου ( Vers. 220.) ἐπιμαίεο, 

40 τουτέστι ζητητιχῶς ἐπιϑύμει, ἐφάπτου, μή σὲ λάϑῃσι κεῖσ᾽ ἐξορμήσασα καὶ ἐς χαχὸν ( Vers. 221.) 

«nus βαλῃσϑα, τουτέλστι πρὸς τῷ ἑτέρωθεν ἔσω σκοπέλῳ, μή ποτε ἐξορμήσας, ἤγουν ἔξω αὐτοῦ πλεύ- 50 

σας, ἀπολέσῃς ἡμᾶς, ὡς τοῦ σκοπέλου δηλαδὴ ἀκινδύνου ὄντος περὶ ὃν ἦν ἡ Σκύλλα. Καὶ σημείωσαι 

ὡς κἀνταῦϑα ἐπικρύπτει τὸ ἀληϑὲς ὃ ᾿Οδυσσεὺς, ἐμφαίνων μὲν ἀγαϑὸν εἶναι τὸ διὰ τοῦ ῥηθέντος 

σχοπέλου πλεῦσαι, οὐχ᾽ οὕτω δὲ εἰδὼς ἔχειν τὸ πρᾶγμα. οὐ γὰρ ἀκίνδυνος οὗτος ὃ σκόπελος, ἀλλὰ ὀλιγο- 
χίνδυνος καὶ διατοῦτο αἱρετὸς μᾶλλον καὶ τῶν Πλαγκτῶν καὶ τῆς Χαρύβδεως. (Vers. 223.) διὸ καὶ 
Ὀδυσσεὺς ἐπισημαίνεται, εἰπών" Σκύλλην δ᾽ οὐχέτ᾽ ἐμυϑεόμην, ἄκπρηκτον &vóp, τουτέστι xe ἧς 4ο 

2 
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οὐχ ἣν τι πρᾶξαι καὶ μηχανήσασϑαι, ὡς εἶναι δῆλον χἀντεῦϑεν, ὅτε οὐκ ἐκκαλυπτέον τὰς ἀπράχτους 
ἀνίας τοῖς φίλοις οὐδὲ ἡμᾶς. (Vers. 208.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε ἐν τοῖς εἰρημένοις τὸ μὲν, ὦ φίλοι, οὐ γάρ 
πώ τι χαχῶν ἀδαήμονες ἐσμὲν, τλήμοσιν ἀνϑρώποις ἁρμόττει, ( Vers. 211.) τὸ δὲ ἀλλὰ καὶ ἔνϑεν ἐμῇ 
ἀρετῇ βουλῇ τε νόῳ τε ἐξεφύγομεν ἔπαινος ἀνδρὸς περισωσαμένου τινάς. (Vers, 215.) τὸ δὲ αἴ κέ 
ποϑὲ ϑεὸς δῴη τόνδε ὄλεϑρον ὑπεχφυγέειν καὶ ἀλύξαι, καιροῦ ἐπικινδύνου δηλωτιχόν. .( Vers. 219.) 484 

5o τὸ δὲ τούτου μὲν καπνοῦ καὶ κύματος καὶ ἑξῆς δύναται παρῳλδηϑῆναι, ὕτε ἐστὶ συμβουλὴ περὶ τοῦ 
ἔλαττόν rt χακὸν ἀνϑελέσϑαι μείζονος, ἔνϑα σημείωσαι, "Ort τε καπνὸς οὗτος οὐχ ἡδὺς τῷ Ὀδυσσεῖ 
κατὰ τὸν ἐν τῇ & ῥαψῳδίᾳ, ὃν ἐκϑρώσχοντα ἧς γαίης ἰδεῖν ἵετο, καὶ ὕτι ἐκ τοῦ Ὁμηρικοῦ τοῦδε τόπου 
παρείλκυσται καὶ τὸ, ἐκ καπνοῦ χαταϑεῖναι ὅπλα ἢ ἄλλο τι, ἀλλοῖον ὃν αὐτὸ παρὰ τὸ, ὑπὲρ καπνοῦ 
τὸ πηδάλιον, καὶ ὅτι πολλαχοῦ σημεῖον πραγμάτων ὑποχειμένων τινῶν ὁ καπνὸς εἴληπται παρὰ T. 10 
ποιητῇ, ὡς καὶ ἐν τοῖς χατὰ Κίρχην. καὶ ὅτι δὲ παραβολὴν ἐν Ἰλιάδι ἀπὸ νησιωτικοῦ λαμβάνει κα- 

Go “πνοῦ. καὶ ὅτι οὐ πᾶς καπνὸ ἀηδὴς ἀλλ εἰσὶν οἱ χαρὰν ὑποκινοῦσι. καὶ εἶεν ἂν τοιοῦτοι οὐ μόνον οἱ 
ἐξ ἀρωματικῶν ξύλων καί τινων τοιούτων, ἀλλὰ καὶ οἱ σημαίνοντες τὰ πρὸς ἡδονὴν, ὡς ὁ εἰρημένος 

17ιϑτῆς d ῥαψῳδίας xci ὃ τὸν παρὰ τῇ κωμῳδίᾳ καπνοσφράντην συντιϑεὶς, *ó μὴ κατὰ τὸν κωμικὸν 
ἐχπέμπων τῆς οἰχίας, ἀλλ᾽ εἰσάγων τοὺς φιληδοῦντας βίῳ παρασιτικῷ, οἱ καὶ αὐτοὶ λέγοιεν ἂν ἐϑέλειν 
καὶ καπνὸν ἀποϑρώσχοντα νοῆσαι οἰκίας πλουσίου εἰλαπιναστοῦ. Hbc δὲ καπνὸς τοῖς πάλαι δεισι- 
δαίμοσι καὶ ὃ ϑυτικὸς, ἀφ᾽ οὗ ἐν ̓ Ιλιάδι ἐῤῥέϑη τὸ, κάπνισάν τε κατὰ κλισίας καὶ δόρπον ἕλοντο, καϑὰ 
καὶ ἐκεῖ ἐξηγήϑη. τοῖς δέ τε φευχτέοις χαπνοῖς ἐναριϑμητέον καὶ τὸν χωμιχευόμενον ἀπὸ GUXGV. εἶναν 

10 xa αἰγιττόμενον τὸν συχοφάντην, ὃς οὐ βλέλφαρα δάκνων λυπεῖ ἀλλὰ ψυχὴν αὐτήν. καὶ ὧδε μὲν ταῦτα. 
( Vers, 208.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἀρξάμενος xci νῦν ἀπὸ τοῦ γὰρ μετὰ πέντε στίχους τὸ τῆς ἐννοίας ἅπο-- 20 
δίδωσι κρέμασμα ἐν τῷ, (Vers. 219.) νῦν δ᾽ ἄγετε, 0 ταυτόν ἐστι τῷ, ἀλλ ἄγετε, 0 δὴ σύνηϑες 
Ὁμήρῳ, καϑὰ xc πρὸ ὀλίγων δεδήλωται. ' Ev δὲ τῷ, ὦ φίλοι, λείπει τὸ εἰπὼν, συγνεπιτροχασϑέντος τοῦ 

λόγου τῷ, τε καιρῷ καὶ τῇ τοῦ λαλοῦντος Ὀδυσσέως σπουδῇ. πάντως γὰρ τὸ ἐντελὲς οὕτως" ὥτρυνεν 
ἑταίρους εἰπὼν ὦ φίλοι. (Vers. 212.) οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ, τῶνδε μνήσεσϑαν ὀΐω, λείπει τὸ ὑμᾶς. 
(Vers, 209.) Τὸ δὲ μεῖζον ἔπι κακὸν, τινὰ μὲν ἀντίγραφα κατὰ ῥῆμα προσφέρουσιν, ἵνα λέγῃ, ὡς 
μεῖζον ἀμφέπει χαχόν" τινὼ δὲ πρόϑεσιν ἔχει ἔπι ἀντὶ τοῦ ἔπεστι. ( Vers. 210.) Τὺ δὲ χρατερῇφιε βίηφι, 
σύγκρισιν ὑπολαλεῖ βίας καὶ φρονήσεως, οἱονεὶ λέγοντος Ὀδυσσέως, Ori Κύκλωψ μὲν βίαν εἶχε καϑ' 

ἡμῶν, ἐγὼ δὲ νόῳ περιεγενόμην. ( Vers, 211.) ᾿“ρετὴν δὲ καὶ νῦν τὴν ἀνδρίαν εἶπεν Ὀδυσσεὺς, ἐπιμαρ- 
20 τυρούμενος ἑαυτῷ καὶ ἀνδρείῳ εἶναι καὶ συνετῷ. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι ἔχει τι ὅμοιον τὸ κα τὰ τὴν Σχύλλαν 

πρὸς τὸ τοῦ Κύκλωπος, ἐπεὶ. καὶ ἐκεῖ χαὶ ὧδε ἀπὸ σπηλαίου τὸ χαχόν. καὶ φίλοι δὲ ὥς περ ἐκεῖ, οὕτω 30 
καὶ ἐνταῦϑα E ἀπόλλυνται. (Vers. 214.) "Pyyuiva δὲ βαϑεῖαν ἁλὸς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ϑαλάσσης 
νῦν λέγει, ἢ τοι τὸ ἐπιπολάζον, παρὰ τὸ ῥήγνυσθαι κώπαις, ἢ ἐπεὶ κύματα ῥήγνυνται καὶ ἐχεῖ. δια- 
στέλλεται δὲ αὕτη τῆς κατὰ τοὺς αἰγιαλοὺς κατὰ τὸ βαϑύ. αὕτη μὲν γὰρ βαϑεῖα, ἐκείνη δὲ ἢ ἀβαϑὴς 
ἢ ἀγχιβαϑής. (Vers. 217.) Τὸ δὲ ἐν ϑυμῷ βάλλευ, περιφραστικῶς ἀντὶ τοῦ, ἐνθυμοῦ. παϑητικῶς 
δὲ εἰπε βάλλεο, οὐχὶ βάλλε. Οἰήϊα δὲ τίνα εἰσὶν, ἤδη προδεδήλωται. (Vers.225.) Ὅτι τὸ, ἐντὸς 
πυχάζοιεν σφέας αὐτοὺς, ἀντὶ τοῦ κρύπτοιεν, σχέπτοιεν. (Vers.227.) Ὅτι ὥς περ ἐν ᾿Ιλιάδι ἐν τῷ, 
ἢ λάϑετ᾽ ἢ οὐκ ἐνόησε, λήϑην λέγει τὴν ἑχούσιον ἀμέλειαν, οὕτω zci νῦν φησὶν Ὀδυσσεὺς τὸ, 
( Vers, 226.) Κῴρκης μὲν ἐφημοσύνης ἀλεγεινῆς λανϑανόμην, ἤγουν ἑχὼν ἠμέλουν. ἔστι δὲ ἐρημοσύνη 
7j ἐντολὴ, ὥς περ αὖ μεγηϑοσύνη ἡ ἀμέλεια. ( Vers. 227.) ἦν δὲ Κίρκης ἐντολὴ μὴ ϑωρήσσεσϑαι κατὰ 
Man, ὃ περιφρονήσας Ὀδυσσεὺς κατέδυ κλυτὰ τεύχεα. ( Vers. 228.) xai δύο δοῦρε μακρὰ ἐν χερσὶ Ao 
λαβὼν δίχην ἀμφοτεροδεξίου εἰς ἴχρια νηὸς ἔβαινε πρώρης. ἔνϑεν γάρ, φησιν, ἐδέγμην πρῶτα φανεῖ- 

3o σϑαι Σχύλλην πετραίην, jj μοι φέρε πῆμ᾽ ἑτάροισιν, οὐδέ πῃ ἀϑρῆσαι "δυνάμην.  (Ners. 252.} &a- 
μον δέ μοι ὄσσε πάντῃ παπταίνοντι πρὸς ἠεροειδέα πέτρην. à δὴ χρήσιμα παρῳδηϑῆναι, ὅτε σκοπευ- 
σαάμενὸς τις ἐπὶ μαχρὺν μὴ βλέπει τὸ ζητούμενον. ( Vers. 250.) Ὅρα δὲ τὸ, ἴκριω πρώρης. οὐ γὰρ μόνον 
πρύμνης ἴκρια, ὡς καὶ προεγράφη, ἀλλ ἰδοὺ καὶ n conc ἑτέρωϑι δὲ καὶ μέσον τῆς νηὸς ἔνϑα οἱ:ναῦταν 
ποιμώνται, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, νηὸς ἐπ᾽ ἰχριόφιν καταλέξεται. (Vers, 2206.) ᾿“λεγευνὴν δὲ λέγει τὴν 
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0 ποιητὴς ὅπως ῥᾷον L Σκύλλα τοὺς τοῦ Ὀδυσσέως é ἑταίρους ἄνω ἤγαγε ταῖς περιμήκεσι δειραῖς, φησίν' 

( Vers. 252.) ὡς δ᾽ ὅτε ἐπὶ προβόλῳ ἁλιεὺς περιμήχεϊ ῥάβδῳ ἰχϑύσιν οὐ μεγάλοις τισὶν ἀλλὰ τοῖς ὀλί- 

γοισι δόλον κατὰ εἴδατα βάλλων, ἤγουν βρώματά go δέλεαρ καταβάλλων, 0 ἐστι ῥίπτων n ἐφ, πὸν- 

10 τὸν προΐησι͵ βοὸς χέρας ἃ) γραύλοιο, ἀσπαίροντα δ᾽ ἔπειτα λαβὼν due ϑύραξε, á ὡς οἵ γ᾽ ἀσπαίροντες 

ἀείροντο ποτὶ πέτρας , ἤτοι ἀέριοι ἐχουφίζοντο φερόμενοι. καὶ ἔστιν ἡ παραβολὴ αὕτη ἔχουσά τι, γλυκύ- 

τητος, οὐ μόνον ὡς παραβολὴ ἁπλῶς, ἀλλὰ χαὶ ὡς τοιαύτη παραβολὴ, σκυϑρωπὸν δηλαδὴ ἔχουσα 

οὐδὲν, ἀλλ ἐξ ὕλης οὖσα γλυχείας. τοιαῦτα γὰρ καὶ τὰ ϑηρατικὰ διηγήματα. ἐχρῆν δὲ πάντως τὸν 
- ᾿Οδυσσέα νῦν ἀδειάζοντα οὕτω φράζειν πρὸς τοὺς τρυφῶντας Φαίακας, ἵνα μὴ τὸ παϑητικὸν τοῦ 

λόγου ἄκρατον ὃν ἀποχναίη ἐχείνους εἰς ἀχρόασιν. ( Vers, 251.) Ὅρα δὲ ὡς πρόβολον τὸν προβλῆτα 

λίϑον λέγει, ὅϑεν λαβόντες οἱ usd Ὅμηρον καὶ τὸν σύμμαχον πρόβολον τροπιχῶς λέγουσι. ἱῬάβδῳ 10 
δὲ ἁλιεύοντα παράγει, ὡς ἀσφαλέστερον ὁ ὃν τοῦτο τοῦ καλάμοις ἁλιεύευν, χαὶ διατοῦτο προσφυέστε- 

ρον ταῖς δειραῖς τῆς Σχύλλης. ὃ γὰρ κάλαμος εὐσύντριπτός ἐστι, χαὶ μάλισϑ'᾽ ὅταν μέγα τι ἀγέλκῃ. 

( Vers. 252.) ᾿θλίγους δὲ ἰχϑύας οὐ τῷ πλήϑει χατὰ διωρισμένον ποσὸν, ἀλλὰ τοὺς μικρούς. χἀὶ ἔστι 
πολλαχοῦ χρῆσις τῆς τοιαύτης σημασίας παρὰ τῷ ποιητῇ. παλαιὸς δὲ ὃ γράψας, ὅτι ὅλος μὲν ἐπὶ πηλι- 

χότητος τάσσεται καὶ ἐφ᾽ ἑνὸς ἀνϑρώπου ἢ EP ζῴου, πᾶς δὲ imi ποσότητος καὶ πολλῶν" ὃ λέγων 

20 οὖν ὅλος ἄνϑρωπος ὃ tv λέγει σῶμα" ὃ δὲ λέγων πᾶς ἄνϑρω" πος πλείους, uoi ἔτι δὲ δηλώσας καὶ ὅτι 
μέγας μὲν. ἐπὶ πηλιχότητος, πολὺς δὲ ἐπὶ ποσότητος" διὸ τὸ, ποία ὥρα ἤτοι πόση, ἀκυρολογεῖται, 

λέγει, χαὶ ὅτι μιχρὸς μὲν ἐπὶ πηλικότητος, ἤγουν μεγέϑους , ὀλίγος δὲ ini ποσότητος, xcà τηλικοῦτος 

μὲν ἐπὶ πηλικότητος, τοσοῦτος δὲ ἐπὶ ποσότητος. Ὅμηρος δ᾽ ἐναλλάσσει, καὶ σὲ τοσοῦτον ἔϑηχά φησι 

ἀντὶ τοῦ τηλιχοῦτον᾽ xci, ἰχϑύσιν ὀλίγοις ἤγουν μιχροῖς" xci, ὀλίγος ἐὼν ἤγουν μικρός. ᾿Ιστέον δὲ 20 
ὅτι ὃ παντελῶς ὀλίγος ἰχϑὺς ἄπιχϑυς ἐλέγετο παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ἐδήλου τὸν μὴ ἐσθιόμενον. καὶ 
φέρουσιν ἐχεῖνοι χρῆσιν εἰς τοῦτο ἐχ τοῦ κωμιχοῦ. ἐν μέντοι τῷ περὶ ὀνομασίας ἡλικιῶν τοῦ γραμματι- 
χοῦ “Ἀριστοφάνους φέρεται ὅτι ἀπίχϑυες χατά τινας οἱ μὴ ἐσθίοντες ἰχϑῦς, xal φέρει ἐκεῖνος χαὶ Ao- 
στοφάνους χρῆσιν: ἐξ ̓ Ερεχϑέως ταύτην" τοὐνϑένδεν ἀπίχϑυς βαρβάρους οἰχεῖν δοκῶ. προάγειν δὲ καὶ 486 
ἄλλας λέξεις, ἐν αἷς ὁμοία ἐμφαίνεται σημασία τῆς ἀπὸ προϑέσεως, ἀποίνους γάρ φησι ϑυσίας καλεῖ- 
σϑαι τὰς νηφαλίους, χαὶ ἀποβώμια δέ τινα ερὰ ὧν οὐκ ἐπὶ βωμοῦ ὃ χκαϑαχισμὸς ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐδάφους. 
Ὅρα δὲ χἀνταῦϑα ἰχϑυοφαγίαν παλαιὰν, ὡς καὶ πρὸ τούτων, ὕπου ἤσϑιόν τινες 0 , TL φίλας χεῖρας 

30 ἵχοιτο. εἰ xci Εὔβουλ ος κωμιλχώτερον παίζων φησίν" ἀϑὺ vv δὲ ποῦ Ὅμηρος ἐσθίοντα εἴρηκέ τινα τῶν 

᾿Αχαιῶν; καὶ λέγει uiv ἐχεῖνος ἀληϑῶς. οὐδαμοῦ γὰρ προσώπῳ ἡρωϊκῷ τροφὴν ἐξ ἰχϑύων διεσχεύασεν. 
ἄλλως μέντοι γοεῖται ὡς xc ἰχϑυοφάγουν χατ᾽ ἀνάγκην οἱ ἥρωες. & δὲ μὴ ἰχϑυοφάγουν οἱ 11υϑαγο- 30 

ρισταὶ ὕστερον , οὐδὲν αὐτὸ πρὸς τὰ πάλαι ἡ ἡρωϊχά. ἦν δὲ τοῖς Πυϑαγορισταῖς ἀπειρημένον τὸ ἰχϑυο- 

φαγεῖν εἰς σύμβολον τοῦ ἐχεμυϑεῖν. ἐπειδὴ ϑεῖον ἡ ἡγοῦντο τὴν σιωπήν. σιγηλὸν γὰρ ὁ ἰχϑὺς διχά yt TOU 

σχάρου. διὸ xai ἔλλοψ dion. διὰ τὸ iAAea au 0 πέρ ἐστιν ἐκβάλλεσϑαι, ἐκκλείεσϑαι, στερεῖσϑιαι ὁ 07:06. 
χαϑολιχὸν γὰρ ὃ EALowW ἐπὶ πάντων ἰχϑύων, xad καὶ ὁ μέροψ᾽ ἐπὶ ἀνϑρώπων. εἰ χαὶ ἰδίως ἰχϑύς τις 
ἔλλοψ καλεῖται, χαϑὰ καὶ ἄνϑρωπός τις ἹΜέροψ, ὃ 0 καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ. ὅτι δὲ καὶ κύριον ὄνομα ἰχϑὺς 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ὃ ̓ ᾿ϑήναιος λέγει, προσιστορῶν καὶ μὴ μόνον τὸν σχάρον φϑέγγεσϑαι. γράφει γὰρ 
οὕτω" πολλαχοῦ εὑρίσκονται ὀρυχτοὶ ἰχϑύες, ζῶντες χατὰ τόπους , οὔτε ποταμῶν ἐπιχύσεις ἔχοντας, 

οὔτε ϑερμῶν ναμάτων, τὸ καινότατον, ξεγνίζει, δὲ χαὶ τὸ, τοὺς ἐν Κλείτορι ποταμῷ -Αρκαδίας. περὶ τὸν 
“άδωνα ̓ χϑύας φϑέγγεσϑαι, χαί τοι ᾿Δριστοτέλους εἰπόντος μόνον σχάρον φϑέγγεσθαι χαὶ τὸν ποτά- 

4o μίον χοῖ ἄρον. χαὶ ἐν ̓ Δόρνῳ δὲ ποταμῷ ἰχϑύες οἵ καλοῦνται ποικιλίαι φϑέγγονται οἷα κίχλαι. 9oxsi δὲ 4o 
ὃ εἰρημένος χάρος ὡς ἡ σχαρὶς ix τοῦ σχαέρειν γίνεσϑααι, ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ σπαίρειν ὃ σπάρος. οὖς ὑπερ- 

φιλῶν τις ἔγραψεν" ἁλιεύομεν σπάρους καὶ σχάρους, τῶν, ἤγουν ὧν τινῶν, οὐδὲ τὸ σχῶρ ϑεμιτὸν 
ἐκβαλεῖν ϑεοί. ᾿Ετυμολογία δὲ ἰχϑύος ἐκ τοῦ ἵγμαι ict ἶχται, τραπέντων τῶν δύο ψιλῶν. συμφώνων εἰς 

τὰ σφῶν ἀντίστοιχα, καὶ ἀχολούϑως ψιλωϑέντος καὶ τοῦ κατάρχοντος ἰῶτα διὰ τὸ ἐπαγόμενον ὁ δασὺ x, 
οὗ περ οὐ δύναται προκεῖσϑαι δασεῖα, δίχα γε τοῦ ἦχι ὅ πέρ ἐστιν ὕπου. Ὅτι δὲ τοὺς (rue ἅπαντας 
᾿Εμπεδοχλῆς χαμασῆνας λέγει, καὶ διατί, καὶ ὅτι φιλόκρεως ἀνὴρ εἴποι ἂν τὸ, μηδέ ποτ᾽ ἰχϑὺν ὦ 
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“Δευκαλίων μήδ᾽ ἂν αἰτῶ παραϑῆς, καὶ ὅτι ἐν “υκίᾳ καὶ ἰχϑυομάντεις ἦσαν τινὲς, παρ᾽ οἷς ὁ ἱερεὺς 

χρησμοὺς ἐδίδου, ὀρφῶν φαινομένων ἢ φαλλαινῶν ἢ πρηστίδων μεγάλων τὲ καὶ πολλῶν : καὶ ὅτι τῶν 

εἰρημένων ὀρφῶν ἡ εὐϑεῖα ἡ κατὰ τὰ ἑνικὰ διφορεῖται, καϑα χαὶ ὃ λαγὸς, κατὰ δέ τινας καὶ ὁ ταὸς, 

ἔτι δὲ καὶ ὃ κάλος, καὶ ὅτι τοῦ ὀρφὸς, ὃ γράφεται διὰ τοῦ ὃ μιχροῦ, χρῆσις ἐν τῷ, ὀρφοῖσι σελαχίοις 

τε καὶ φάγροις βορὰν, καὶ ὅτι ὃ νέος ὀρφὸς ὑπ᾽ ἐνίων ὀρφακίνης ὑποκοριστικῷ τύπῳ "καλεῖται, ὡς ἀπὸ 5o 

τοῦ ὄρφαξ ὄρφακος ὡς μείρακος, καὶ ὅτι τοὺς μὴ κατὰ τὸν Ὅμηρον εἰπεῖν ὀλίγους ἰχϑύας, ἀλλὰ δηλαδὴ 

μεγάλους, νενομηκέναν τις εἶπεν ἀνϑρωποφάγους ἰχϑῦς διὰ τὸ πολυδάπανον τῶν ἐξωνουμένων αὐτοὺς, 

ἕτερος δέ τις, ϑεοὺς τοὺς τοιούτους ὠνόμασε διὰ τὸ πολύτιμον, οἷον, ἀνϑίαν, λάβραχα, καὶ τοὺς λοι- 

ποὺς, καὶ ὅτι βόες περί που τὴν Θράκην ἰχϑύας ἤσϑιον παραβαλλομένους αὐτοῖς ἐς τὰς φάτνας, καὶ 

10 ὅτι ᾿Εξφίππου τοῦ ποιητοῦ τὸ, φράζε ἰχϑῦς φρονοῦντας μή μοι βρέφη, ἀνδρός ἐστι λόγος φιλοῦντος 

μὲν τοὺς μείζονας, ἐχφαυλίξζοντος δὲ τὰ ἰχϑύδια, καὶ ὅτι πολλοὶ ἱστοροῦνται φιλίχϑυες ἐν τοῖς τοῦ ᾿43η- 

vaiov ἔστιν εὑρεῖν, παρ᾽ ᾧ κεῖται καὶ ὅτι αἱ 4ηλιάδες, ἤγουν αἱ χατὰ τὴν 4ῆλον νῆσον γυναῖκες, 

ϑύουσαι τῇ Βριζοῖ, αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ ἐν ὕπνῳ μάντις, προσφέρουσιν αὐτῇ σκάφας πλήρεις ἁπάντων ἀγα- 

ϑῶν, διὰ τὸ εὔχεσθαι αὐτήν, φησι, καὶ ὑπὲρ πλοίων σωτηρίας. Ἔνϑα ὅρα τὸ Βριζὼ ὡς ἡ Σαπφὼ κύριον 

δῆϑεν ὄνομα. O χρήσιμον εἰς τὸ βρίξειν ἤγουν μετὰ βορὰν κοιμᾶσϑαι; οὗ χρῆσις καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ. 

ὃ αὐτὸς δὲ ῥήτωρ καὶ ἄλλως ἰχϑύας ἀποσεμνύνων ὡς ϑεοῖς φίλους φησί" πένητες, οὐκ ἔχοντες ἀγορά- 

σαι ὑπογάστριον ϑύννακος, οὐδὲ χρανίον λάβρακος, οὐδὲ γόγγρον, οὐδὲ σηπίας, *üc οὐδὲ μάκαρας 6o 

ὑπερορᾶν οἶμαι ϑεούς. "Ev οἷς ὅρα τὸ ϑύννακος ὑποκορισϑὲν ὁμοίως τῷ ὄρφακος. ἔτι ἐκεῖνος παρῳδίαν 

ποιῶν ἐπὶ ὁμοίᾳ ἐννοίῳ φησί" ϑυννίδα κἂν ξηρὼν ἐθέλῃς ἐσθίειν, γενναῖαι πέλονται, ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι 

20 φυὴν καὶ εἶδος ὁμοῖαι. ἂν δ᾽ ὄξει ῥάνας παραϑῆς, ἀπόλωλεν ἐκείνη. δῆλον δ᾽ ὅτι παρὰ τὸ ϑύνω τὸ 

ὁρμῶ, διπλωθέντος τοῦ ἀμεταβόλου, γίνεται ὃ ϑύννος. καὶ ὅτι ῥῆμα ὁ «ουχιανὸς ἐξ αὐτοῦ παίζων 

παρήγαγε τὸ ἀποϑυννίξεσϑαι ἤγουν περιφρονεῖσϑαι, ὡς τοῦ ϑύννου μὴ σπουδαστοῦ ἰχϑύος ὄντος uad 
χαὶ ἄλλοι πάνυ σεμνύνουσιν αὐτόν. Δόλος δὲ παρὰ τὸ δέλω γίνεται, ἀφ᾽ oU καὶ "τὸ δέλεαρ καὶ τὸ 091721 

λεβήτιον, οὕτω καὶ δελήτιον. (Vers. 253.) Κέρας δὲ βοὸς κεράτινόν, φασι, λέγει συρίγγιον προτιϑέ- 

μένον τοῦ ἀγκίστρου εἰς ἀσφάλειαν τῆς δομιᾶς. καὶ ἄλλως δὲ φράσαι τὸ αὐτὸ κατὰ τοὺς παλαιοὺς, εἰώ- 

ϑασιν οἱ ἁλιεῖς μεταξὺ τοῦ ἀγκίστρου καὶ τῆς σπάρτου, κέρας βόεον προσάπτειν, ἵνα χαταπιόντες τὸ 

ἄγκιστρον οἱ ἰχϑύες μὴ ἀποτρώγωσι τὴν σπάρτον. ἕτεροι δὲ κέρας τὴν τρίχα εἶπον. γέγραπται δὲ περὲ 

τοῦ τοιούτου χέρατος ἐν τῇ Ιλιάδι πλατύτερον. (Vers. 254.) Τὸ δὲ ἀσπαίροντα ἐλλειπτικῶς ἔχει" 
λείπει γὰρ τὸ ἰχϑὺν, νοούμενον δηλαδὴ ἀπὸ κοινοῦ. ἔστι δὲ συνήϑως ἀσπαίρειν τὸ σπᾶσϑαι καὶ ἐπω- 

3o δύνως κινεῖσθαι. "Ev δὲ τῷ, ποτὶ πέτρας, ἢ συνήϑης τῷ ποιητῇ ἐστὶ πλεονασμὸς τῆς μιᾶς εἰς πολλᾶς, 

ἢ πρὸς ἀλήϑειαν τὴν τοῦ σχοπέλου φύσιν λέγει, ὡς τῇ δωχμώδει διαϑέσει διαιρουμένου εἰς πέτρας πολ- 
7 

2 2 . 

Ade. (Wers. 246.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οἱ παλαιοὶ καὶ ὀνόματα τῶν ἁρπασϑέντων ἀφῆκαν τοῖς μετ αὐτοὺς 

ταῦτα" Στήσιον, Ὁρμένιον, '"Augivouov, "Ayyuuov, Ὄρνυτον, καὶ Σίνωπον, ov πρὸς ὁμοιότητῶ 

487 "owl; Σινώπη, ἀφ᾽ ἧς ὁμωνύμως ἡ κατὼ Σινώπην χερόννησος. * (Vers. 260.) Ὅτι ἐν τῷ, ἐπεὶ πέτρας 10 

φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν, Σκύλλην τε, αὐτίκ᾽ ἔπειτα ϑεοῦ ἐς ἀμύμονα νῆσον ἱκόμεϑα, τὴν TOU 

Ἡλίου δηλαδὴ, συνεχεῖς ἀλλήλοις τόπους ἱστορεῖ, ὡς εἶναι ταῦτα πάντα περὶ τοὺς χατὰ Σικελίαν 

τόπους. (Vers. 461.) ἔπαινος δὲ τῆς νήσου ταύτης οὐ μόνον τὸ ἀμύμονα εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἡλίου 

νῆσον λέγεσθαι. οὕτω δὲ καὶ ἡ Ῥόδος HA(o ἀνεῖται κατὰ Πίνδαρον. καλὴ δὲ ὡς εἰκὸς οὖσα iom 

εἶναι λέγεται, ὃς χαίρει τοῖς καλοῖς" οὗ καὶ αἱ βόες τοιαῦται, ὡς δηλοῖ τὸ, καλαὶ "βόες εὐρυμέτωποι. 20 

4o ( Vers. 265.) Ὅτι κυριολεκτῶν λέγει μυκηϑμὸν ἀκοῦσαι βοῶν αὐλιζομενάων οἰῶν τὲ βληχήν. QUPD 

μὲν γὰρ αἱ βόες, βληχᾶται δὲ ὄϊς. εἰ δέ που Zv' Dac, ἐπὶ προβάτου καὶ αἰγῶν κεῖται κοινῶς ὁμοῦ τὸ 

μηκᾶσθϑαι, συλληπτιχὸς ὃ τρόπος ἐχεῖ. αἶγες γὰρ κυρίως μηκῶνται, προβάτων δὲ οὖκχ ἔστι τοῦτο, ἀλλ 

ἡ βληχή. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι μάλιστα τὸ βὴ φωνῆς προβάτων ἐστὶ σημαντικόν. καὶ φέρεται παρὰ Aii 

Διονυσίῳ καὶ χρῆσις Κρατίνου τοιαύτη" ὅδ᾽ ἠλίϑιος ὥς msg πρόβατον (f 8 λέγων βαδίξει.. καὶ εἰκὸς 

καὶ τὴν βληχὴν £x τοῦ τοιούϊτου βὴ παρῆχϑαι κατὰ πλεονασμὸν τοῦ A, ἵνα ἢ BÀnym ὁ τοῦ βὴ ἡχος. 3o 

αὐλιζόμενον δὲ βόες αἱ μὴ ἄγριαι, ἀλλὰ αἱ κατὰ ἔπαυλιν. διὸ καὶ οὐ τῆλε νηὸς τῆς κατὰ τον 
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Ὀδυσσέα ἐβόσχοντο, ἡμέρως ὡς εἰχὸς ἔχουσαι καὶ διατοῦτο xoi ῥᾷον κατασχεϑεῖσαις καὶ ἀϑορύβως. ὡς 
μηδέν τι γνῶναι τὸν ᾽Οδυσσέα. “Ὅτι τὸ ἐνθυμηϑῆναι ἐμπεσεῖν ϑυμῷ λέγει ἐν τῷ, χαί μοι ἔπος ἔμπεσε 
ϑυμῷ μάντιος ἀλαοῦ. (Vers, 269.) Ὅτι δὶς ἐνταῦϑα τερψίμβροτον λέγει τὸν “Ηλιον ὁ Ὀδυσσεὺς, 

4ο αἰνιττόμενος ὡς οὐκ ἐχρὴν αὐτὸν λύπην πρὸς βροτῶν πάσχειν os αὐτὸς, τέρπει. ὅϑεν οἱ τοῦ * Ὀδυσσέως 
ἑταῖροι λυπήσαντες αὐτὸν εἰκότως ὥλοντο. ( Vers. 275.) Ὅτι πρόῤῥησιν κακοῦ ἔχει τὸ, ἔνϑα γὰρ αἰνό- c 
τατον χαχὸν ἔμμεναι ἄμμιν ἔφασχεν. ( Vers. 277.) Ὅτι xoi ἐνταῦϑα τὸ κατεχλάσϑη φίλον ἤτορ &vri | 
τοῦ κατέπεσε διὰ ῥᾳϑυμίαν, ὡς ἐξ μεταφορᾶς τῶν κλωμένων σωμάτων. (Vers. 279.) Ὅτι σχέτλιος 
xci ὧδε ὃ χαρτερικὸς καὶ ἀνένδοτος ἐν τῷ, σχέτλιος εἰς Ὀδυσσεῦ. διὸ ἑρμηνεύων ἐπάγει" περί τοι μένος, 
ἀντὶ τοῦ, περιττόν σοί ἐστι. μένος. καὶ πάλιν" οὐδέ τι. γυῖα κάμνεις. καὶ πάλιν" ἢ ῥά vv σοί γε σιδήρεω 

50 πάντα τέτυχται. καὶ ὅρα ὡς τετράχις ἐνταῦϑα εἶπε Ἀχομματικῶς τὸ αὐτὸ νόημα κατὰ γοργότητα. ταὺυ- 10 
τὸν γὰρ τῷ, σχέτλιος εἷς, καὶ περί τοι μένος, καὶ οὔ τι γυῖα κάμνεις, καὶ σιδήρεά σοι πάντα. 
( Vers. 280.) ἔπαινοι δὲ ταῦτα καρτερικοῦ καὶ φερεπόνου ἀνδρός. σεμνότερον δὲ πέφρασται τὸ τέταρ- 
τον κόμμα καὶ ποιητικώτερον, ὁποῖόν TL καὶ τὸ, σιδήρεόν νύ τοι ἤτορ. πλὴν ἐκεῖ μὲν, ἦτορ μόνον σιδή- 488 
eov, ἐνταῦϑα δὲ πάντα σιδήρεα. ( Vers, 281.) Ὅτι ἐν τῷ, ἑτάρους καμάτῳ ἀδηκότας ἠδὲ ὕπνῳ, 
κάματον μὲν λέγει τὸν ἤδη γενόμενον, ὕπνον δὲ τὸν μὴ γεγονότα, ἤγουν οὗ ἐστέρηνται οἱ τοῦ Οδυσ- 
σέως φίλοι. διὸ καὶ ἀδηκότες εἰσὶν ἤγουν ἀηδῶς ἔχοντες διά τε τὸν κάματον καὶ διὰ τὸ ἐστερῆσϑαι 
ὕπνου. εἰπεῖν γὰρ ὕπνον κατά τινας τὴν ἀγρυπνίαν ἀντιφραστικῶς ὀκνήσῃ ἄν τις. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε 
πολλὴ χρῆσις παρὰ ποιηταῖς τοῦ ἀδηκὼς ἀδηκχότος, καὶ ὅτε ἐκ τοῦ χατὰ τὸν τοιοῦτον παρακείμενον 
ἐνεστῶτος ἤγουν τοῦ ἀδῶ ἀδήσω καὶ τοῦ ἐχεῖϑεν παϑητικοῦ παρακειμένου ἄῤῥητον γίνεται ὄνομα ἀδήμων | 

6o ἀδήμονος, ὅϑεν τὸ ἀδημονεῖν, χαὶ ὅτι καὶ δος ὃ χόρος τῷ εἰρημένῳ ῥήματι γειτνιά ζει, καὶ ὅτε ἀδεῖν 20 
λέγεται ἄλλως τὸ ἀρέσχειν ὡς ἀπὸ δευτέρου μέλλοντος οὗ ἐνεστὼς ϑεματιχὸς τὸ ἥδω ἤτοι εὐφραίνω, | 
δασυνομένου αὐτοῦ εἰ καὶ τὸ ἀδεῖν ψιλοῦται Αἰολικῶς, οὗ χρῆσις ἐν ᾿Ιλιάδι. ὅτι δὲ τὸ ἀδῶ ἀδήσω καὶ 
αὐτόχρημα τὸ ἥδεσθαι δηλοῖ ποτὲ, δῆλον ἀπὸ χρήσεως ᾿Ἱππώναχτος ἣν Ἡρακλείδης προφέρει, εἰπόν- 
τος, ἄδηκε βουλὴ, ἤγουν ἤρεσχε τὸ βούλευμα, καὶ εἴη ἂν τοῦ τοιούτου παρακειμένου μετοχὴ, ἀδηκῶς 

17226 ἡδυνϑεὶς ἀπεναντίας τῷ Ὁμηρικῷ. εἰ δὲ ἐκ τοῦ τοιοῦ δε ἄδηκα καὶ τοῦ ἀδηχὼς γίνεται ᾿Δττιχῶς μὲν 
καὶ «Αἰολιχῶς τὸ εὔαδεν ἀντὶ τοῦ, ἡδὺς ἔδοξε, χοιγότερον δὲ τὸ, ἑαοδότα μῦϑον ἔειπε, ζητητέον ἐς 
ἀχριβές. (Vers. 283.) Ὅτι χεῖται τὸ ἀμφιρύτη καὶ ἐνταῦϑα μετὰ ἑνὸς ἀμεταβόλου. καὶ λαρὸς δόρπος 
ὃ γλυχὺς μετὰ ἐχτάσεως τοῦ διχρόνου, χαὶ νὺξ ϑοὴ ἡ ταχεῖα, ἢ καταϑετικὴ, ἢ ὀξεῖα, ὡς δεδήλωται 
ἀλλαχοῦ. (Vers.279.) Ὅτι ὁ τοῦ Ὀδυσσέως χηδεστὴς Εὐρύλοχος ἐπιτηδείως προσεπαινέσας τὸν 
᾿Οδυσσέα ὡς τλησίπονον, εἶτα καὶ μεμιμάμενος εἰ μὴ τοὺς φίλους ἐξ γῆς ἐπιβῆναι κατὰ τὴν ᾿Ηλίου 30 
νῆσον δόρπου χάριν, ἀλλ αὕτως διὰ νύχτα ἐθέλει αὐτοὺς πλανᾶσϑαι γήσου ἀποπλαγχϑέντας ἐν ἠέροει- 
δέϊ πόντῳ, ἐπάγει" (Vers. 286.) ἐκ νυκτῶν δ᾽ ἄνεμοι χαλεποὶ δηλήματα νεῶν γίνονται, 0 ἐστι βλάβαι, 
ὄλεϑροι. πῇ χέν τις ὑπεχφύγῃ αἰπὺν ὄλεϑρον ἤν πως ἐξαπίνης ἔλϑοι ἀνέμοιο ϑύελλα, (Vers. a89.) 
ἢ Νότου ὃς χαὶ πνευσεῖται. μετὰ μιχρὸν, ἢ Ζερύροιο δυσαέος, οἵ ve μάλιστα ( Vers. 290.) νῆα διαῤ- 
ῥαίουσι ϑεῶν ἀέκητι ἀνάχτων, ἐν τῷ ἐκεῖ δηλαδὴ κλίματι. ἐν ἑτέροις γὰρ τόποις ἕτερον ἄνεμοι χείρε- 
στοι καὶ ὀλέϑριοι. | (Vers, 286.) Τὺ δὲ ἐκ νυχτῶν ἀντὶ τοῦ ἐν αὐταῖς γυξί. μετ᾽ ὀλίγα οὖν ὅτε τρίχα 

10 ψυχτὸς ἦν "ἐγείρεται ζαὴς ἄνεμος, ἢ καὶ μετὰ νύχτας, ὁμοίως τῷ, πρόβατα πιόμενα ἐκ βοτάνης, ἤγουν 
μετὰ τὸ βοσχηϑῆναι. Δηλήματα δὲ ἀπὸ τοῦ δηλῶ δηλήσω, ἐξ οὗ καὶ τὸ δηλητήριον. τὸ δὲ ϑεῶν ἀέκητι 
ὑπερβολικῶς ἐῤῥέϑη, xaO xoi προδεδήλωται. ( Vers, 293.) Ὅτι τὸ ἐκ γῆς ἀποπλεύσειν ἐνήσειν "OR 
λέγει ἐν τῷ, ἠῶϑεν δ᾽ ἀναβάντες ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ τουτέστιν ἐμβαλοῦμεν, τὴν νῆα δηλαδή. ἄνα- 4o 
βῆναι δὲ καὶ νῦν τὸ ἀναπλεῦσαι. ( Vers. 294.) Ὅτι πειϑοῦς παραστατικὸν τὸ; ὡς ἔφατο ὃ δεῖνα, ἐπὶ 
δ᾽ ἤ vtov ἄλλοι ἑταῖροι. |. ( Vers. 295.) Ὅτι ἐν τῷ, καὶ τότε δὴ yivoozov 8 δὴ κακὰ μήδετο δαίμων, 
9 tQ οἰκεῖον λέγειν ἐν προγνώσει χαχοῦ, ἔστιν ἐνϑυμηϑῆναι καὶ τὸ Σοφύκλειον γνωμάτευμα, τὸ λέγον" 
δεινὸν τὸ φρονεῖν &*O« μὴ τέλη λύει φρονοῦντι, τουτέστι, δεινόν ἐστι προειδέναι τὸ μέλλον, ἔνϑα ur. 
λυσιτελεῖ τῷ προειδότι. τοῦτο γὰρ πραγματικῶς ἐνταῦϑα διδάσχων ὁ ποιητὴς προειδέναι μέν quet sey 
Ὀδυσσέα ὡς χαχὰ ἔσται τοῖς περὶ αὐτὸν προσορμισϑεῖσι τῇ τοῦ ᾿ Ἠλίου νήσῳ, ἀνῦσαι δὲ ὅμως αὑτὸν 
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μηδὲν, μήδ᾽ ἀπόνασϑαι τι τῆς προγνώσεως τοῦ μέλλοντος διὰ τὴν τῶν ἑταίρων βίαν καὶ τὸν λιμόν. ὧν 

ἡ μὲν βία κατέσχεν αὐτὸν παραμεῖναι τῇ τοῦ “Ἡλίου Ῥήσῳ; ὃ δὲ "λιμὸς ἠνάγκασε τοὺς ἑταίρους ἅψα- 

489 σϑαι τῶν τοῦ “Ἡλίου βοῶν. καὶ μὴν ὥμοσαν οἱ ἑταῖροι xoc “τερὸν ὅρκον, μὴ χτεῖναν βοῦν i 5 μῆλον τῶν ὅο 

τοῦ ᾿Ἤλίου, ἣν δὲ ὃ λιμὸς ἐπικρατέστερος, οὗ τῆν ὕστερον ἐπικειμένου ἐπὶ ὅρχον, ἢ ἐπίορκον. ὥμοσαν 

xci διατοῦτο ἐβλάβησαν. ἜΕνϑα καὶ ὅρα τὴν ἐξ ἐπιορκίας βλάβην, εἰ καὶ ἄλλως QA ἑκουσία ἦν πάντῃ 

ἀλλ᾽ εἶχεν ἀφορμὴν τὸν λιμόν." ( Vers. 295. ) Ἔν δὲ τοῖς εἰρημένοις πρῶτα μὲν ἰστέον ὅτι τὸ γίνωσχον 

ἡμαρτῆσϑαι δοκεῖ μὴ γραφόμενον γίγνωσχον ἐν δυσὶ γ ὡς “Ἡρακλείδης βούλεται. λέγε L ydo ἐχεῖνος Ort ὥς 

πὲρ τελῶ τελίσχω ᾿]Ιωνικῶς διὰ τοῦ χάππα παραληγομένου τῷ σίγμα καὶ τῷ (rw, ὁμοίως καὶ Dopo 

κϑορίσκω , καὶ μολῶ μολίσκω, οὕτω καὶ νοῶ νοΐσχω. ix τούτων δὲ κατὰ κρᾶσιν ϑρώσχω, βλώσχω, 4o 

10 VOGX0, καὶ «Αἰολικῶς γνώσχω. «Τιολεῖς γάρ, φησι; τὸ νοῶ γνῶ φασίν. ὅϑεν χαὶ τὸ ἀμφιγνοεῖν ἤγουν 

Ovyovosiv , χαὶ ἢ ξύγγνοιω, καὶ τὸ ἀγνοεῖν, καὶ ἡ ὄγνοια. ἐφ᾽ οἷς παραδοὺς ὁ ὁ “Ηρακλείδης, ὡς προστι- 

ϑέασι τὸ γ ταῖς λέξεσι χαὶ οἱ ᾿Ηπειρῶται, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, τὸν δοῦπον γδοῦπον λέγοντες, ὅϑεν 

xoi ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης. ἔνϑα μνηστέον χαὺ τοῦ, ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν ᾿ϑηναίη τε zoi Ἥρη. προς- 

ϑεὶς δ᾽ εἰπεῖν καὶ ὅτι ἀπὸ τοῦ νέφος γόφος καὶ γνόφος «Αἰολικὸν ὃ ἄλλως δνόφος, χαὶ ὅτι καὶ τὸ ἐν 

"Dav γέντο ἤγουν ξἵλετο ἔξωϑεν ἔχει τὸ jut xa ὡς ἡ γνώμη πλεονάξει χαὶ αὐτὴ τῷ “γάμμα, yevo- 

μένη δηλαδὴ ἐκ τοῦ νοῶ νοήσω, doe * μὲν vou , «Ἱϊολικῶς δὲ γνώμη, διδάσκει ὡς Ἴωνες, ὅτ᾽ 50 

ἂν ἀναδιπλῶσι ῥήματα, τὸ αὐτὸ ἀρχτικὸν ποιοῦνται πρώτης χαὶ δευτέρας συλλαβῆς" λαβέσϑαι λελαβέ- 

σϑαι, κάμω χεχάμω, πιϑέσϑαι πεπιϑέσϑαι, δάσκω διδάσχω, τύσχω τιτύσκω, χωρὶς εἰ μὴ μέλλοι δύο 

δασέα κείσεσϑαι παράλληλα. τοίνυν φησὶ τοῦ νοΐσκω συνῃρημένου, ὡς εἴρηται εἰς τὸ νώσχω, εἴη ἂν ἐπὶ 

80 αὐτοῦ Ἰωνικὴ ἀναδίπλωσις, νιννώσχω διὰ τῶν δύον, τοῦ δὲ νώσχω ᾿Ηπειρωτικὴ, γιγνώσχω διὰ τῶν δύο 

γάμμα. ὡς εἶναι τῷ λόγῳ τούτῳ ἡμαρτημένον τὸ γινώσχω διὰ μόνου τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν γάμμα. εἰ δὲ τοῦτο 
τοιοῦτον καϑ' “Ἡρακλείδην, πταίοιτο ἂν ὁμοίως καὶ τὸ γίνεσθαι καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὸ πάντα. οἷς οἱ μὲν 
παλαιοὶ ἐν δυσὶ γάμμα ἐχρῶντο, γίγνομαι, λέγοντες καὶ “γιγνόμενος. οὕτω δὲ καὶ τὰ ἄλλα. οἱ δὲ ὕστερον, 
ὡσεὶ καὶ φειδόμενοι γραφικοῦ μέλανος , τὸ δεύτερον γάμμα παρέλειψαν. ἔστι γὰρ χκἀνταῦϑα ὡς Ηρα- 
κλείδης βούλεται, χαϑὰ μένω μέμνω χατὰ διπλασιασμὸν, καὶ μεταϑέσει τοῦ εἰς £ μίμνω κατὰ Ἴωνας, 
οὕτω καὶ γένω γέγνω, καὶ ἐξ αὐτοῦ, yíyvo γίγνομαι καὶ τὰ ἀπὶ αὐτῶν. ἐν τούτοις δὲ περὶ ἀναδιπλώ- 
σεως ἀχριβολογούμενος  Ηρακλείδης λέγει ἵτι ὁπηνίκα μὲν συλλαβῆς ἀναδίπλωσις ἢ, ὑστερεῖται τὸ 0A0- 
Ἄχληρον μιᾷ συλλαβῆ, ἤγουν λείπεται τὸ τέλειον καὶ κοινὸν μιᾶς συλλαβῆς πρὸς τὸ διπλασιαζόμενον. 6o 
τὸ γὰρ λάβω μιᾷ συλλαβὴ οὕτως ὑστερεῖν, τοῦ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν λελάβω. τὸ δ᾽ αὐτὸ xai ἐπὶ τῶν 

30 ἄλλων. C ὅτε δὲ γράμματι ἐνθεωρεῖται é év ἡ ἀναδίπλωσις, τότε ἰσοσυλλαβεῖ τῷ ἀναδεδιπλωμένῳ τὸ ὁλό- 
χληρον, οἷον, μένω μίμνω, γένω γίγνω. οὕτω δὲ καὶ μέλω μέμλω, χαὶ πλεονασμῷ ἤγουν παρενϑέσεν 

τοῦ βῆτα, μέμβλω, παρεντιϑέντος τοῦ βῆτα διὰ τὸ μηδέ ποτε κατὰ μίαν συλλαβὴν τῷ λάμβδα insat 
τὸ uU. ὡς δῆλον καὶ ix τοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, μολίσχω βλώσκω, xci ἐχ τοῦ, πωκχραμεμέληκε παραμέμβλ ωχε.1723 

χαὶ πρῶτον μὲν:ταῦτα ἰστέον ὡς ἀναγέγραπται , εἶτα καὶ Oti τὸ ὁμῶ ἤγουν ὀμνύω ἔστι μὲν χαὶ “πρώτης 
συζυγίας τῶν περισπωμένων, ὡς δῆλον ἔχ τοῦ ὀμεῖν ἀπαρεμφάτου, ἴσως δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὀμοῦμαι 
ὁμῇ ὀμεῖται. συνηϑεστέρα δέ ἐστιν ἡ κατὰ τρίτην συξυγίαν τῶν περισπωμένων “προφορὰ τοῦ τοιούτου 
ῥήματος. ὡς γὰρ ὁμῶ ὁμώσω τὸ ἑνώσω, οὗ χρῆσις ἐν ᾿Ιλιάδι, οὕτω xci ὁμῶ ὁμόσω κατὰ μόνην ἐχφώ- 
νησιν, τὸ, ὕρχον δώσω. εἰ δὲ μὴ παραλήγεται ὃ τοιοῦτος μέλλων τῷ ὦ μεγάλῳ χατὼ τὸ χρυσῶ χρυσώσω 

καὶ τὰ ὅμοια καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν, χαινὸν οὐδὲν τοῖς ἐπισκεπτομένοις τὴν καὶ ἐν τοιούτοις ἀνάλογον δμοιό- 
4o τῆτα. ἔστι γὰρ φάναι, ὕτι ὥς περ 3) πρώτη συζυγία τῶν πε ἐρισπωμένων. ποτὲ μὲν ἐν τῷ μέλλ οντι TQ € 

παραλήγεται οἷα τοῦ ἐντελοῦς ἐ ἐνεστῶτος προρλαμβανομένου τὸ σίγμα πρὸ τοῦ λήγοντος ὦ, οἷον, καλέω 

καλέσω ἐμέω ἐμέσω., αἰνέω αἰνέσω, νεικέω νειχέσω, καὶ τῶν ὁμοίων, ποτὲ δὲ τρέπει ἐκτατικῶς τὴν ἐν 
τῷ μέλλοντι βραχεῖαν παριέληξεν εἰς μαχρᾶν, ὃ γίνεται ἐν τῷ καλήσω, ἀφ᾽ οὗ ὃ ἐν τῇ ἰλιάδι Καλήτωρ, 
καὶ ἐν τῷ ἐπαινήσω καὶ νειχήσω Ἀχαὶ τοῖς λοιποῖς ὧν δαψιλὴς ἡ χρῆσις, ἔτι δὲ καὶ ἐν τῇ τῶν περισπωμέ- 10 
vOY δευτέρῳ συξυγίᾳ πῇ μὲν ὃ μέλλ ὧν τὸ τοῦ ϑέματος παραλῆγον « τηρεῖ, ὡς ἐν τῷ γελάω γελάσω, πῇ 
δὲ εἰς τέλειον μαχρὸν τρέπει ὡς ἐν τῷ βοάω βοήσω, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς περισπωμένης τρίτης γένεταν συξυ- 

CoxMzNr. τ᾿ Opvss. Tow. Il. 
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'yleg. καὶ τὸ μὲν ὁμόω TO ὀμνύω καὶ ἀρόω τὸ ἀροτριῶ: καὶ. ὁνόω τὸ μέμφομαι καὶ 1 foc τὸ τρέφω προρλήνψει 
τοῦ σίγμα φυλάσσουσι τὸ παραλῆγον ὃ ἐν τῷ ὁμόσω ἀρόσω ὀνόσω βόσω, ἐξ οὗ xci τὸ βόσκω xc ἡ βόσις 
χαὶ ἡ βότειρα, τὴν παρολήγουσαᾳ τοῦ ἐντελοῦς ἐνεστῶτος φυλάσσουσι. τὸ μέντοι χρυσόω χρυσώσω καὶ 

τὰ λοιπὰ ὅλα τὰ πρὸς αὐτὸ ἐξέτειναν τὸ ἀνάλογον ὃ εἰς ὦ μέγα. καὶ κατεχράτησεν ἡ τοιαύτη γραφὴ ἐν 
τῇ συνηϑείᾳ, ὡς περ xai τῶν εἰς ὥς μετοχῶν ὀξυτόγων ἀπαλλαττομένων τοῦ ὦ μεγάλου ἐν ταῖς πλαγίαις, 

οἷον ἐν τῷ ἑστηκὼς ἑστηκότος, τεϑνηκὼς τεϑνηχότος καὶ τοῖς ἄλλοις ὅλοις. μόνα κοινότερον τὸ ἑστῶτος 
βεβῶτος γεγῶτος τεϑνεῶτος ἐφύλαξαν τὸ ὦ τῆς εὐϑείας καὶ ἐν τῇ γενικῇ πρὸς ἐνθύμιον ἀναλογίαν τοῦ 400 
γέλως γέλωτος, ἱδρὼς, ἱδρῶτος καὶ τῶν ὁμοίων. οὕτω καὶ τὰ δεύτερα παϑητικὰ πρόσωπα τῶν εἰς μα 

20 λη) ὄντων ῥημάτων, ὁποῖον τὸ τύπτομαι τύπτῃ καὶ τὰ λοιπὰ ὅλα, κατὰ τὴν παλαιὰν ᾿4τλϑίδα διὰ τῆς 
εἰ | διφϑόγγου γραφόμενα, ὡς καὶ ἐν τοῖς τοῦ κωμεχοῦ πέφῃνεν, οἱ ὕστερον ᾿Ἁττιχοὶ γράψαντες διὰ 10 
τοῦ ἡ σὺν τῷ ἰῶτα προςγεγραμμένῳ ἀφῆχαν σώξεσϑαι ἐν γραφῇ τῇ διὰ τῆς δι, διφϑόγγου χάριν παλαιᾷξ 
ἐνθυμήσεως. τὸ βούλομαι βούλει, οἴομαι ost, ὄψομαι ὄψει , xai ἔομιαι t καὶ κατὼ χρᾶσιν d. εἰ δὲ, 
0 βώτωρ καὶ 7 βωτιάνειρα, χρὴ γὰρ ἀνακάμψαι τι βραχὺ ἐ ἐς τὰ πρὸ ὀλίγων, διὰ τοῦ ὦ μεγάλου γράφε- 
ται, λογ ἱστέον ὅτι ταῦτα ὑπομιμνήσκουσιν ἐγχωρεῖν καὶ τὸ βῶ βώσω ἐχταϑῆναι εἰς ὦ μέγα καὶ τὰ ἄλλα. 
οὐ μὴν τὸ αὐτὸ βούλεται καὶ ὃ βοτήρ. (Vers. 297- .) Ὅτι βίαν δηλοῖ τὸ, ἡ μάλα δή μὲ βιάζετε μοῦνον 
ἐόντα. ( Ver Ἧς 398. ) “Πληροφορίας δὲ τῆς ἐπ ̓ ἀγαϑῷ ἀπαιτητικὸν τὸ, ἀλλ ἄγε νῦν μοι πάντες ὁμόσ- 

σατε καρτερὸν ὕρχον, μή πού τις ἀτασϑαλίῃσι καχῇσι ποιήσῃ τόδε τι. (Vers. 505.) ᾿Ελλιμένισιν δὲ 

φράζει τὸ, στήσαμεν ἐν λιμένι γλαφυρῷ εὐεργέα νῆα ἄγχ᾽ ὕδατος γλυκεροῖο, xci ἐξαπέβησαν ἑταῖροι 

νηός. Καὶ ἱ ὅρα ὡς οὐ μόνον γαῦς ; γλαφυρὰ , ἀλλὰ καὶ λιμὴν ἐνταῦϑα γλαφυρός. (Vers. 509.) Πέν- 
Üovs δὲ φράσις τὸ, μνησάμενοι δ᾽ ἤπειτα, φίλους ἔκλαιον ἑταίρους. (Vers. 311.) κλαιόντεσσι δὲ 20 
τοῖσιν ἐπήλυϑε νήδυμος i ὕπνος. 0 δή που πρὸ τούτων καὶ ἡ Πηνελόπη ἔπαϑε καὶ μετατωδτοὶ πείσεται 

80 χλαίουσα ἐπὶ τῷ ἀνδρί. (Vers. 310.) μέσον δὲ "τούτων χεῖται καὶ ἀφελὴς στίχος καὶ εὐτελὴς τὸ, οἷς 
ἔφαγε Σ,χύλλη γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἑλοῦσα. (Vers, 312.) Ὅτι iv “μὲν ̓ Ιλιάδι τὸ τὰς δύο μοίρας τῆς 

νυχτὸς παρελϑεῖν, περιλε ἐφϑῆναι δὲ τὴν τρίτην, ἄλλως ἔφρασεν ὃ ποιητής. ἐνταῦϑα δὲ οὕτω συντο- 

μώτερόν φησιν" ἦμος δὲ τρίχα νυχτὸς ἔην μετὰ δ᾽ ἄστρα βεβήκει, μεταλλάξει χρησάμενος. ἐκεῖ μὲν γὰρ 
ἤρξατο ix τοῦ, ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε, κατέληξε δὲ εἰς τὸ Ὶ τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειπται. ἐνταῦϑα 

δὲ τὸ ἀνάπαλιν πεποίηκεν. Ὅρα δὲ τὸ, τρίχα νυκτὸς qv, ἤγουν τριχῇ j ὅμοιον ὃν τῷ, τόφρα 

δὲ κουρήτεσσι κακῶς ἦν, ὥςτε μηδὲ τὸ, ̓ Ιϑηναίη ἀκέων ἣν, παρὰ τὸ εὐκὸς εἶναι λέγεσϑαι πρός 

τινων ἀντὶ τοῦ ἡσύχως ἦν. Τὸ δὲ μετὰ δ᾽ ἄστρα βεβήκει , ἀντὶ τοῦ, μετέβη τὰ ἄστρα, ἤτοι μετεχινήϑ, 
ὡς εἰκὸς πρὸς δύσιν. (Vers. 313.) Ὅτι ἐν τῷ, ὦρσεν ἐπιζαὴν ὁ ἄνεμον Ζεὺς, περισπῷ TO ζαὴν ᾿Δρίσταρ- 3o 

χος, ὡς τὸ ἢ “Ὁμῆν xci Ποδῆν. xci τοῦτο μὲν οἱ παλαιοί φασιν. εἰχὸς δὲ αὐτὸν καὶ τὴν εὐϑεῖαν ἴσως 
περισπᾶν κατὰ τὸ “Ἑρμῆς καὶ Ποδῆς. καὶ μὴν ἐχεῖνα συνήρηνται, ἄδηλον δὲ εἴ περ οὕτω καὶ 0 Gera, 
ὃς δηλοῖ τὸν ἄγαν πνέοντα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὃ ῥηϑεὶς ξαῆς c ἄνεμος γυχτὸς. μὲν ἀρξάμενος πνέειν, πᾶρα- 

4o μείνας δὲ ὅλον μῆνα, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγα εἰρήσεται , τὴν ἐσχάτην βλάβην τοῖς "τοῦ Οδυσσέως ἐπήγαγε. 
Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑια καὶ διασχευὴ ῥηϑεῖσα καὶ ἀλλαχοῦ τῆς ϑεσπεσίας τηνικαῦτα λαίλαπος xal τῆς τῶν 
νερῶν πυχνώσεως. ( Vers. 315.) àv ἧς ὀρώρει οὐρανόϑεν νὺξ, ἄλλη τις αὕτη παρὰ τὴν εἰρημένην 
γύχτα xc ἣν ὃ ἄνεμος ἔπνευσεν, ἵνα ἡ νὺξ αὕτη ἐπὶ vuxrl ἐχείνῃ ζοφοῦσα, τὸν ἀέρα εἰς πλέον. 
( Vers. 31 7. ) Ὅτι ὕρμος φαίνεται χαὶ ἐνταῦϑα σαφῶς τόπος λιμένος ἔνϑα ἡ ναῦς δρμεῖ" εἰπὼν γοῦν 

Ὀδυσσεὺς ἐ ἐν λιμένι γλαφυρῷ στῆσαι τὴν νῆα ἐπάγει μετ᾽ ὀλίγα" νῆα μὲν ὡρμίσαμεν κοῖλον σπέος δἰσε-. 

ρύσαντες, τουτέστιν ἐν ὕρμῳ ἐστήσαμεν. ( Vers. 518.) Ὅτι δὲ πολλὰ σπήλαια καὶ πολλαχοῦ αὐτοφυῆ, 40 

παράλια δεχτιχὰ τοιούτων νηῶν, χαὶ ἡ πεῖρα δηλοῖ. "Ev δὲ τῷ τοιούτῳ σπηλαίῳ πλάττει καὶ νύμφας 
διατρί Bav, εἰπών" ἔνϑα δ᾽ ἔσαν νυμφέων καλοὶ χοροὶ, ἤγουν τόποι τοῦ χορεύειν, ἠδὲ ϑόωκοι. xci 
τοῦτο μὲν οὕτω περεισμένως ἐν βραχυλογί Lec ims ἀρχὴν ἐνδιδοὺς τοῦ ἐοιχέναι καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἶναι. 
προϊὼν, δὲ ἐν τοῖς περὶ τοῦ ἐν ᾿Ιϑάχῃ τῶν νυμφῶν ἄντρου, πλατυνεῖ τὴν ἔκφρασιν dg ὁμοίοις, v καὶ 
ὃ σοφὸς Πορφύριος i ἱκανοῦ λόγου ἠξίωσε. ox δὲ Νηϊάδων καὶ ἐνταῦϑα μεμνῆσϑιαι νυμφῶν, αἵ τῷ 

50 γλυχερῷ ἔχαιρον ὕδατι τῷ περὶ τὸν ῥηθέντα γλαφυρὸν λιμένα, | * (Vers. 320.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα, ὡς 



PÀAGEAIAIA M. Vs32:1—338. . 27 

Ak : εἰ 
χαὶ πρὸ ὀλίγων, ἔννοιαν ϑεὶς ἀρχομένην ex TOU γὰρ, ἀποδίδωσιν εἰς τὸν δὲ Sim πάνυ dens 
ἡπών" ὦ φίλοι, à γὰρ νηὶ ϑοῇ βρῶσίς τὲ πόσις τε, τῶν δὲ βοῶν ἀπεχώμεϑα μή τοστάϑοιμεν. «αὶ ἔστι 

M Pes cae xci συνήϑως εἶπεν, ἀλλὰ τῶν βοῶν ἀπεχώμεϑα" 1j καὶ ἄλλως ἀντὶ τοῦ δὴ 

chien di oivdoc v2, ἵνα λέγη, ὅτι ἐπεὶ ἔχομεν βρῶσιν, ἀπεχώμεϑα δὴ τῶν βοῶν. τὸ δὲ γράψαι 

491 Cere. 3 21.) τῶνδε βοῶν ἀπεχώμεϑα , ἤγουν τούτων, οὐ δοκεῖ roig πα"λαιοῖς. ( Vers. 322.) «Ἵἔγει Go 
ἃ á - CU ΤΥ N AL UN IDA x5 

δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ δεινὸν ϑεὸν τὸν “Ἥλιον, ἐχφοβῶν xis orae wi RAN. eig sd 

pee Pus ἘΣ E: ud cbe fiool ges eb. deipiy OuBiay φαμέν. (Vers. 523.) 2£ya1724 

icit ce ᾿ Piin d c ^ íi ipia πλὴν εἰ xci τοιοῦτος ἐστὶν ἀλλ᾿ ὅμως ἡ dLoqumevto: δὲ καὶ ὡς πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούει δ΄ Πλιος, πλὴν et : τ vec iain 

"ὀλίγα τῆς τῶν βοῶν ἀπωλείας ἄγγελος ἥκει αὐτῷ εὖ εἰδοτι, ποιοῦσα τὸ καϑῆκον αὐτὴ : ἶ Wn MER OD66 COVSNRUR ποιμαίνουσαν ἀγγεῖλαι τὸ ὀφειλόμενον. (Vers. 325.) Ὅτι διασκευάζων ὃ ποιητὴς κῶς. ἔδει Ja 0 OR στθεμο ataelite ; τώλισϑον οἱ περὶ τὸν Οδυσσέᾳ παριδόντες τὰ ὁμωμοσμένα, 
τὴν τοῦ λιμοῦ βίαν, δι᾽ ην εἰς ἐπιορκίαν κοτῶ doge givzos loe pee bip a 

φησί: μῆνα δὲ πάντα ἄληχτος ἄη Νότος, ουδέ᾽ τις αλλος γένετ ἔπειτ ἀνέμων δε μη) * OR ει τως 

οἱ δ᾽ ἕως μὲν σῖτον ἔχον καὶ οἶνον ἐρυϑρον, v0go« βοῶν ἀπέχοντο "λιλαιομένοι ποὺ ἧς MF eK. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ νηὸς ἐξέφρϑιτο wie πάντα P τουτέστι τὰ εἰς ὁδὸν βρώματα, χαὶ ^ $68 ἘΠῚ i 5 cg 

ἐφρέπεσχον,, τουτέστι ϑήραν ἐνήργουν αλητεύοντες ἀνάγχῃ; ἐἰχϑῦς Ds τε φί Ἔ vend. uci 

γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός" (Vers, $33.) ἐπὲ τούτοις οὖν ἘΠ ϑῳρακω 

ἐπὶ νοῦν τὸ τῆς ἀμηχανίας φάρμακον τὴν εὐχὴν ἀνὰ νῆσον ἀπέστιχεν εὐξόμενος εἴ που ox ϑεὸς ? E 

γέεσϑαι. τοῦτο “δὲ (Vers. 538.) δεινότης ἐστὶ ποιητικὴ, οἰχονομοῦντος θμήρου πιϑανῶς ΠΣ ̓ » " 

ψευϑῆναι τοὺς βόας διὰ τὸ ἄγαν πολὺ καὶ ἀπαραίτητον τῆς τοῦ λιμοῦ ἀπ καὶ ̓ όραρε ἢ E P 

μηϑῇ Ὀδυσσεύς. παρόντος γὰρ καὶ ἐγρηγορότος οὐχ ἄν δεδντὼς ἐπυϑανολογή η τὰ (3n Wis uer 

ὃ συμβάλλεται πιϑανῶς xci τὸ ἐγγὺς νηῶν τὰς βόας vépecó et καὶ μηδὲ ponerte αἱ. t 

piv ᾿Οδυσσεὺς ἄπεισι κατὰ λόγον εὐχῆς. ἀλλ᾽ ὅτε δή, φησι, διὰ νήσου ἰὼν ἤλυξα dese ze Md 

μενος ὅϑ'᾽ ini σχέπας qv ἀνέμοιο, ἠρώμην ϑεοῖς, oi ὃ ἄραμοι γλυκὺν ὕπνον ἐπὶ g sqapoucn * xd 

καὶ τότε δὴ ἐγένετο τὸ εἰς τοὺς βόας κακὸν κατὰ πᾶσαν ἄδειαν. ( Vers. $25.) Τὸ δὲ μῆνα πάν ses 

τοῦ ὕλον. xci ἔστιν ἔϑος Ὁμήρῳ οὕτω γράφειν μυριαχοῦ, ἤγουν τυϑένωι τὸ a ἐπὶ ὁλότητος. ἀνε Ὡμ ΣΝ 

c Νότος, ἤτοι ἔπνεε, πολλὰ μὲν τῶν ἀντιγράφων ἐν τῷ ἢ ἔχει ἀκολούϑως τῷ πρώτῳ dine : a 

Gv, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ διὰ διφϑόγγου ὁμοίως τῷ" ἀνέμων διάει μένος, ὡς ἔνι τῇ Σ bin ves υ 2. 
δόξοι δ᾽ ὧν μαρτυρεῖν τῇ διὰ τοῦ ἢ γραφῇ καὶ, τὸ Θρήκηϑεν ἄητον, ἤγουν ἐκ Θράκης j^ £o E D 

0 βαϑὺς 02' Ἡρακλείδης οὕτω βούλεται, ἵνα ὥς περ ἐκ τοῦ φιλῶ φίλημι «Αἰολικῶς, οὕτως πὰ ved 

TOU «0 ἄημι, καὶ ἀχολούϑως ὡς φίλη τρίτον ἑνικὸν χαὶ δυϊκὸν ἐξ αὐτοῦ φίλητον, me jdm & Pind 

συλλαλεῖ δὲ τῇ εἰρημένῃ διὰ τοῦ ἡ γραφῇ καὶ ὃ ἀήτης, ὃς δηλοῖ ἄνεμον. περὶ οὗ λέγει ὁ E s x 
τοιαῦτα: πεποίηται ὃ ἀήτης ὡς ἀπὸ περισπωμένου τοῦ ἀῶ ἀήσω. διὸ ἡμάρτηται ens he aci 
τοῖς εἰς. ὦ περισπωμένοις ῥήμασι παρασχηματιξζόμενα, εἰς τῆς ἀρσενικὰ τῷ ἢ παραληγόμε : "e 

οἷον, ποιῶ ποιήσω ποιητής. ὁμοίως ἠχητής, μιμητής. οὐκοῦν καὶ τὸ ἀῶ ἀήσω τοιοῦτον γεννᾷ." h 

ἀήτης ovy οὕτως ἀλλὰ βαρύνεται. λέγει δὲ τοιοῦτον ἁμάρτημα εἰναι καὶ ἐν τῷ χηρῶσται. je T * 

ῥήματος ὄντος περισπωμένως χηρῶ, τοὔνομα οὐκ ὀξυτονεῖται. ἅμα δὲ τοῦτο. χαὶ περισσὸν ἔχεν οἷ 

καὶ σημαίνει, τὸ τοιοῦτον καινῶς παραδοϑὲν ὑπὸ τοῦ ᾿Ηραχλείδον. ἡ yep Jia, Vir Meer d P» 
κεν ὕστερον, οὐ γράφει χηρῶσται. προπερισπωμένως, ἀλλ ὀξύϑνει, oiov, χηρωσταὶ δὲ δια ise s 

δατέονται. περὶ δὲ τοῦ, εἴτε βαρυτόνως ἄω εἴτε περισπωμένως ἀῶ, προδεδήλωται ἐν τῷ, νᾶον ὃ M Ἢ 

ἄγγξδα πάντα. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers. 326.) Τὸ δὲ, οὐδέ τις ἄλλος ἐγίνετο ἀνέμων, ἄριστα ἐὸν : A 
492 οὐ γὰρ σταϑεροὶ zc; ὄντες oi ἄνεμοι χατὰ τὰ στοὶϊχεῖα καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ, αλλ UDINE T 4 

εἶναι αὑτοῖς, χαϑιὰ καὶ τοῖς ὑετοῖς καὶ ὕσα τοιαῦτα. (Vers. 326.) To δὲ εἰ μὴ Εὐρός τε ri T 

ταυτόν ἐστι τῷ, ἀλλ Εὐρός τε Nórog τε, χαὶ τῷ, ὅτι μὴ Εὐρός τε Νότος Ais OUT 700 dem χὰ 

oi ῥήτορες. ἔχει δέ τι χαὶ ἐπιδιορϑώσεως ὃ λόγος. ἀνωτέρω “γὰρ Νότου μόνου μνησϑ Sic v taba a e x 
συμπνέειν quot. (Vers. 3527.) Τὸ δὲ σῖτον καὶ οἶνον τὰ ἀναγκαιότατα τῶν βρωμάτων δηλοῖ, ὧν Ct. 

ἢ. 

30 

3o 

40 
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πόντων παῤῥησιάζεται λιμός. (Vers. 328.) Τὸ δὲ λιλαιόμενοι βιότοιο ἀνϑρωπίνως ἐῤῥέϑη, ὡς 
τῶν λιμωττόντων καὶ τὸ ζῆν περιφρονούντων, εἰ μόνον εὑρόντες TL φάγοιεν, ὡς μετ᾽ ὀλίγα δηλώσει 
Εὐρύλοχος. (Vers. $30.) "Ev δὲ τῷ, καὶ δὴ ἄγραν ἐφεῖπον j περιττεύει ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις ὁ xci 
σύνδεσμος. Τοῦ δὲ ἀνάγκῃ ἐφερμηνευτιχόν ἐστι τὸ, ἔτειρε δὲ γαστέρα λιμός. δῆλον δὲ ἐς εἰ μὴ 
ἀνάγχη ἦν τοιαύτη, οὔτε ἰχϑυοφάγουν οἱ παλαιοὶ οὔτε ὀρνίϑων ἐκερυῶντό ϑήραν, ἣν ὡς αἱμύλον ̓  

50 ὃ Πλάτων οὐ φιλεῖ. ᾿Εν τούτοις δὲ μνηστέον xci τῶν τοῦ ᾿“'ϑηναίου, * εἰπόντος, ὡς εἰ καὶ ἁπλῆ παν- 
ταχοῦ παρ᾽ Ὁμήρῳ τοῖς ἥρωσιν ἡ δίαιτα ϑεωρουμένη ἐν παραϑέσει χρεῶν ὡς ἐπὶ πολὺ βοείων, καὲ 
αὐτῶν ὠπτημένων, χαὶ αὐτῷ δὲ ᾿Αλκινόῳ τῷ τρυφερῷ, καὶ τοῖς ὑβρισταῖς μνηστῆρσι, καὶ οὔτε ἰχϑυο- 
ge οὔντας τοὺς τοιούτους ποιεῖ, οὔτε ὄρνιϑας προσιεμένους, οὔτε μελίπηκτα, φιλοῦντας, οὔτε μαγει- 
ριχὰς μαγγανείας, καὶ ὑποβινητιῶντα ἁ ὡς φησι Μένων δ βρώματα, xci τὸ παρὰ πολλοῖς λασταυ- τὸ 
ροκάώκχαβον καλούμενον ἔδεσμα, ὕμως ἐποιοῦντο ποτὲ καὶ ἰχϑύων καὶ ὀρνίϑων ἄγραν οἱ ἀμφὶ τοὺς 
ἥρωας. ἐν γοῦν Θρινακίᾳ ϑηρεύουσιν οἱ τοῦ Ὀδυσσέως ἰχϑῦς ὄρνιϑάς τὲ γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν, ἅ 7 περ 
οὐχ ἐν τῇ Opwaxic πάντως ἐχάλκευσαν , ἀλλ ἐπεφέροντό φασιν, ἐν τῷ πλῷ δηλονότι, ὥςτε qv αὐτοῖς 
τοιαύτης ϑήρας τέχνη. ἧς ἐπιστήμων καὶ ὃ ποιητὴς QV, εἰχάζει τοὺς ὑπὸ “Σκύλλης ἁρπαζομένους, 
ἐχϑύσι προμήκεϊ ῥάβδῳ ἁλισχομένοις. χαὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. Ὅτι δὲ εἰ καὶ μὴ φιλίχϑυας οἶδε τοὺς 
παλαιοὺς Ὅμηρος ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ πολὺ χρεοφάγους, ὅμως οἱ ὕστερον ἔψεγον τὸ πρᾶγμα, ὡς δηλοῖ Θεό- 
ποιιπος, γράψας ὕτι τὸ ἐσθίειν πολλὰ καὶ χρεαί(ραγεῖν τοὺς λογισμοὺς ἐξαιρεῖ καὶ τὰς ψυχὰς ποιεῖται 

60 βραδυτέρας ὀργῆς τε καὶ σχλ ἰηρότητος χαὶ πολλῆς σχαιότητος ἐμπίλπλησι. ( Vers. 331. ) Τὸ δὲ ἰχϑῦς 
ὄρνιϑάς τε, τῆς ῥηϑείσης ἃ ἄγρας ἐστὶ διασαφητικόν. (Vers. 332.) 1 0? γναμπτοῖς ἀγκίστροις, εἰχὸς 
μὲν χαὶ διὰ μόνους τοὺς ἰχϑύας εἰρῆσθαι, εἰχὸς δὲ xci διὰ τοὺς ὄρνιϑας. ἀγκιστρεύονται γάρ ποτὲ 20 
δελεαζόμενοι xci αὐτοὶ, καὶ μᾶλλον οἱ ϑαλάσσιοι. ᾿Ετυμολογεῖ δέ mug xal τὸ γναμπτὸν τὰ ἄγκιστρα, 
εἴ περ ἄγκιστρον λέγεται παρὰ τὸ ἄγειν ἤτοι περιάγειν καὶ κάμπτειν, 0 ἐστι γνάμπτειν. (Vers, 355. ) 
Τὸ δὲ ἀπέστισχεν. ἐνταῦϑα χατὰ λόγον ἀορίστου δευτέρου διὰ τοῦ v γράφεται. (Vers. 535.) Τὸ ài ἤλυξα 

ἑταίρους, οὐ φυγήν τινα δηλοῖ, ἀλλὰ τὸ ἁπλῶς ἐχκλῖναι καὶ ἐχτὸς γενέσϑαι τοῦ βλέπεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν. 

1725* 'χεῖρας δὲ νίπτεται Ὀδυσσεὺς εὐξόμενος, χαϑά nov καὶ ὃ υἱὸς Τηλέμαχος. ον 331.) Τὸ δὲ σχέπας 
ἀνέμοιο χατά τινὰ εἴσως χεῖται παρατήρησιν, ὡς δέον ὃν τὸν περὶ ἀνέμου εὐξόμενον ἐν σχέπῃ εἶναι πρὸς 
τὸ μὴ ἀνεμίζεσϑαι, εἰπεῖν χατὰ τοὺς παλαιούς. ( Vers. 338.) IAvxvg δὲ ὕπνος 0 ἐν ἄλλοις νήδυμος. 
οὐχ ἐπὶ χαχῷ δὲ τοῦ Ὀδυσσέως ὃ ὕπνος, ἀλλὰ τοὺς ἑταίρους βλάπτει. διὸ χαὶ ἀνηλεὴῆ αὐτὸν μετ᾽. 

ὀλίγα ἐ ἐρεῖ. αὐτὸς μέντοι διὰ τὴν εὐχὴν χαὶ ὅτι μηδὲ μετέσχε τοῦ κακοῦ περισωϑήσεται. ἰδοὺ δὲ x&v- 
ταῦϑα ὕπνος ἐπὶ χαχῷ, χαϑὰ καὶ ὃ μετὰ τὸν Αἰόλον γλυκὺς ἐπελϑὼν κεχμηκότι τῷ ᾿Οδυσσεῖ. 3o 

( Vers. 339. ) Ὅτι Ὀδυσσέως ὑπνοῦντος Εὐρύλοχος ἑτάροισι κακῆς ἐξήρχετο βουλῆς, εἰπὼν γνωμικῶς" 
( Vers. $41.) πάντες μὲν στυγεροὶ ϑάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι, λιμῷ δ᾽ οἴχτιστον ϑανέειν xol πότμον 
ἐπισπεῖν, διὰ τὴν ἐκεῖϑεν δηλαδὴ τηκεδόνα στρευγομένου τοῦ λιμώττοντος. ( Vers. 543.) εἶτα ἐπαγα- 
γὼν Εὐρύλοχος τὴν τοῦ λόγου ἀξίωσεν ἐν τῷ, ἀλλ ἄγετε Ἡλίου βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας ῥέξομεν. ἀϑανά 
τοισι. (Vers. 545.) καὶ ὑποσχόμενός τι δι᾽ οὗ μειλιχϑείη ἂν “Πίλιος, ὅ πέρ ἐστι, τεύξειν ταχὺ Ἡλίῳ 

10 πίονα νηὸν ὅτε εἰς ̓ Ιϑάχην ἀφίκοιντο, ἐν δὲ θεῖναι ἀγάλματα noA*A& καὶ ἐσϑλὰ, (Vers. 548.) ἐπάγει 

γόημα δριμύτερον ἐξ ἀντιπαρατάσεως τοιοῦτον" εἰ δὲ χολωσάμενός τι βοῶν ὀρϑοκραιράων νῆα 

ἐϑέλῃ ὀλέσαι, ἐπὶ δ᾽ ἕσπονται ϑεοὶ ἄλλοι, βούλομαι ἅπαξ πρὸς κῦμα χανὼν ἀπὸ ϑυμὸν ὀλέσσαι, ἢ 

δηϑὰ ( Vers. 351. ) στρεύγεσϑαι ἐὼν ἐν νήσῳ ἐρήμῃ. λέγει δὲ στρεύγεσϑαι τὸ τήχεσϑαι λιμῷ, καὶ 
οἷον χατὰ “στράγ, γα ὑποῤῥέειν ὁποῖόν τι χαὶ τὸ ἀπολιβάζειν, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ λείβεσϑαν, ἤτοι χατά TL 

λιβάδιον ὑ ὑγροῦ ῥέειν εἰς φϑοράν. (Vers. $59. ) To δὲ ἐξήρχετο βουλῆς δύναται καὶ ἐξῆρχε λεχϑῆναι: διφο- 
θεῖ γὰρ πολλαχοῦ καὶ τὸ τοιοῦτον ῥῆμα ὃ ποιητής. (Vers. 545.) Τὸ δὲ ϑανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν 

ἢ ταυτά εἰσιν, ἢ καὶ ἄλλως, πότμον μὲν ἐπισπεῖν τὸ δυσπότμως ζῆν, ϑανεῖν δὲ τὸ τῆς τοιαύτης ζωῆς 
δεινὸν ἀποτέλεσμα, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ εἴη ἂν πρωϑύστερον τὸ ϑανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν. προηγεῖ- 
ται γὰρ τοῦ ϑανεῖν τὸ δυσπότμως ζῆν. (Vers. 345.) Τὺ δὲ βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας, ἄλλως μὲν λιχνείαν 

ἔχει, ὡς δέον ὃν ἐπιλέξεσθαι εἰς τροφὴν τὰς κρείττονας, φαίνεται δὲ διὰ ϑυσίαν λεχϑῆναι κατὰ τὸ, 

4o 



PA4CEIAIA4 M Vs 344—503. 29 

, , 3 τ ^" 

ἰ lo. € , ὃν ὃ Ure ϑύειν. ἔνϑα σημείωσαι ὡς ῥητορικώτερον οὐχ αὑτὸ TOUTO φα- αὑτὰ ὕτυειν. ἑνυ α σῇ͵ ς Qnroo 

dada unc coc E aimi - Scd TERN 5 Ast 2 Misc ϑέλειν λιμῷ τήχεσϑεαι γεῖν τὰς βοῦς συμβουλεύει Εὐρύλοχος, ἀλλ᾽ αὐτὸ μὲν ὑπολαλεῖ ἐν τῷ εἰπεῖν. pn dd μᾷ toot, 

ἐν δὲ φαινολμένῳ ῥέξειν ἐθέλει τὰς ἀρίστας βόας. καὶ οὐδὲ “ΠΙλίῳ μόνῳ οὗ πέρ εἰσιν, (Vers 544.) 20 

ἀλλ ἀϑανάτοις τοῖς περὶ οὐρανὸν, ἵνα δῆϑεν ἀντιχαϑίσταιντο ἐχεῖνοι τῷ Ηλίῳ βουλομένῳ βλάπτειν 
, 5:4 γκ $c ^ 

i j : ) xoi ἔϊ Ó 4 Ü jc ἐθέλῃ ὀλέσσαι, ἐπὶ δ᾽ ἕσπονται ϑεοὶ τοὺς περὶ τὸν Ὀδυσσέα. διὸ καὶ ἔφη τὸ, ( Vers. $49.) εἴ περ νῆα ἐθέλῃ σαι, d " B. 

ἄλλοι. οὕτω πως καὶ ἐν Ιλιάδι οὐ πιεῖν ἁπλῶς ἡ μήτηρ ᾿ Εκάβη συμβουλεύει τῷ vig Exropt, 1 

σειν τῶ Διὶ. εἶτα καὶ αὐτὸν πιόντα ὀνήσεσϑαι. (Vers. 546.) Πίονα δὲ νηὸν λέγει τὸν πιαινομένον 
E " E Ὁ s 

λιπαροῖς ieu ( Vers. 547.) ᾿Δγάλματα δὲ καὶ νῦν ἀγαλλιάματα, ἀγλαΐσματα, κατὰ TO, ἀγλαΐης 
* Σ ἴ ^ - E , 

É ) ζ : i νῦν οὕτω τὰ ἃ 0e δηλοῖ καὶ τὸ, ϑεῖναν ἀγάλματα. ἐκ 493 δ᾽ ἕνεκα χομόωσιν ἄνακτες. λέγει δὲ s οὕτω τὰ Ap MR dcn i ie $m ες ̓ ds hs: 

v Je 10 τὸ ἀνά ὄρϑιαι τὰς ? 10 τοῦ ϑεῖναι γὰρ τὸ ἀνάϑημα. (Vers. $48.) d | * d M bes eid 

T ET ipc ya , i . ἐντεῦϑε ἢ - τὸ ἀγελαῖον καὶ ἄνετον. χραῖρα γὰρ ἡ κεφαλὴ » ὡς καὶ ἐν Ιλιάδι τὸ αὐ ον e P 

ὃ ? 7 i . ν χραιραι. ἐξ ὧν carm a uv τις καὶ μεταγράψας ἔφη τὰ βουπρῶθα Ὁ δὲχ ΤῊΝ 7 ἘΠ eie 

TOU κατὰ ϑάλασσαν ϑανγάτου τρόπον δηλοῖ, ἔχει δέ τι καὶ Exod ως sex nea ide 

Ü Ü ὑγροῦ, ἤ Üü ? I. 2 ἐρήμη σύνηϑες roig Ont τοῦ ϑανατοῦντος ὑγροῦ, ἢ πὲρ ϑανεῖν μεμυκότα λιμῷ : To δὲ ἐρήμη) 1ϑὲς e Ἴτος p (too cine nl 

ἔρημον ἀλλὰ καὶ ἐρήμην φασίν. * ( Vers, 552.) Ὅτι Εὐρυλόχῳ λαλήσαντι τὰ προσεχῶς ῥηϑέντα m P 
, , ' » - c EE * Ey 2 , . - 34.7 SIT lorc à £y. 

τὲς οἱ ἀκούσαντες, ἐνίκησε γὰρ κανταῦϑα 1 κακῇ βουλὴ, αὐτίκα “Ἠελίοιο βοῶν ἑλασαν : sao pur εἰμ ἧς 

οὗ γὰρ τῆλε νηὸς βοσχέσκοντο ἕλικες καλαὶ βόες εὐρυμέτωποι, τὰς δὲ περιστήσαντο καὶ UE ον ; 

j t ; ὃς ὑψικό ὑ γὰρ & j| λευκὸν ἐυσέλμου ἐπὶ νηός. ers. : φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυος ὑψικομοιο. οὐ yap ἔχον woi eco i E EE Miticds 
3 » m τ,» AE ΕῚ 
ἐπεὶ δὲ εὔξαντο χαὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, καὶ τὰ ἑξῆς τῇδ᾽ πολλαχοῦ" Orio) Bes db qu M 

; ü ' αἰϑομένοις ἱεροῖι i f rs. 363.) &x 20 οὐδ᾽ εἶχον μέϑυ Aca *in' αἰϑομένοις ἱεροῖσιν, αλλ ὕδατι σπένδοντες oe C e ΜΝ : 1 Me 

t αὶ δὴ καὶ t , ; Ug ἐρεῖ, ὦ σπλὰν ἤτοι ὃ σπλὴν χα i γνα κατὰ πολυωνυμίαν ευϑὺς ἐρεῖ, ὡς C70 TOU 

imb. οἱ » ei : λάγχν ταῦ τὰ ΣΙΝ τὐχροδο (Vers.354.) Τὸ δὲ ἐγγὺς τὰς βύας παλαιούς. «q οὗ ὡς ἐκ μέρους σπλάγχνα x γκατι getan MS χα Wer τῆς 
, γι αν, , 2 7 c 

βόσκεσϑαι διωτί ἕπλασεν ὃ ποιητὴς, προείρηται. χθήσιμον. δὲ ον καὶ τοῦτο εἰς : L SUDO 
' d». » γ 2 , 3 is * "| 4 ^ ὃ ποιητὴς μνήμης χάριν, εἰπών" ἐλάσαντες ἐγγύϑεν, οὐ γὰρ τῆλε βοσχέσκοντο. ( 'ers, aie ἔχ δ: Ὁ 

j ὃ βό ὶ τὸ βύες. ἃς καὶ οἰχτίξ. δοκεῖ ὃ jc ἐν τῇ τῶν συχνῶν ἐπιϑέ- 50 ] 2 : αὖ δοκεῖ ὃ ποιητὴς ἕν τῇ T. 2 TL παρηχήσεως τὸ βόσκονται χαὶ τὸ βόες. ἃς καὶ οιχτίξεσϑ 9 stoUqens hot "ἢ ἀφεβεῦοιις 

τῶν στοιβῇ. ( Vers. 556.) Ὅρα δὲ ἐν τῷ, τὰς δὲ περιστήσαντο χαὶ ἐν τῷ, οὐδ᾽ εἶχον μέ v λεῖψαι, A 

? bg xci t σύ ) yag ὀρϑὸν τῇ ἐξ ) : χαὶ οὐχ εἰχον μέϑυ περιττὸς κεῖται ὁ δὲ σύνδεσμος. τὸ γὰρ ὀρϑὸν τῆς συντάξεως, ταύτας περιέστησαν καὶ get am d 
Ace. κεῖται ovv συνήϑως κανταῦϑα ὃ δὲ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ δη. To δὲ περιστήσαντο ἢ) ἀντ Kn 

- 3 ' 2^ 5 * - € 3 , » - * 1 “ματος ΟΧ 

περιεστάϑησαν ὥςτε συσχεῖν αὐτὰς, ἢ ἀντὶ τοῦ ὡς εἰς ϑυσίαν ἔστησαν. Τοῦ δὲ Xie gin δή; ic d We 

So mpoUm«oyav ὃ εὐχέτης, ὡς ἀπὸ τοῦ εὐχέω εὐχῶ ἀῤῥήτου ῥήματος, ὁμοίου τῷ τελέω τελῶ Wege " 
- x ' ^ M » * ' zy 1 , » (r7 , , L ον παρὰ o 

τοις. Δῆλον δὲ ὡς ἡ εὐχὴ καὶ "τὸ εὔχεσϑαι παρὰ τὸ εὖ χέειν ητοι, ῥέειν λόγους EA "t CN e : 
^ov Ὁ πὸ 3. ΨΙΛΗ͂Σ - U εὐγῆο. τὸ ἔχεσϑαν τοῦ εὑ ἤτοι τοῦ ἀρίστου. τοιοῦτον γὰρ ἡ πρὸς τὸ θεῖον; ἀνάτασις χῆς bears 
» ' 3 -Ὁ J εἶναι SUyn καὶ ἀπὸ TOU εὖ ἔχειν. OU TO ἀνάπαλιν δυσανασχετεῖν, ὁ μὲν ἘΠ oan eee En χει 

ipo i, ὃ Ὁ ) ἔγεν ὡς xol ἡ λέ i. ers. 357.) Φύλλα δὲ oi περὶ ip ᾧ ποιεῖ, ὃ δὲ δυσανασχετῶν δυσχόλως ἔχει ὡς καὶ ἢ λέξις δηλοῖ. ( dui 22 E ix 
τὸν Βυρύλοχον δρέπονται, εἰς εὐπορίστους οὐλοχύτας. OUS μὴ ἔχοντες ἀντὶ mis ἰῶν, ὃ ves t Ὁ E. 

- τ , ?c , - x δ) 

χριϑῶν, “ἐξ ὧν oi οὐλοχύται παρονομάζονται, φύλλοις χρῶνται δρυὸς, ἀντὶ € οἴνου, υ ατι s 
E T * - ' z - λοιβῆς. ποιοῦσι δὲ καὶ ταῦτα πρὸς ἀνάμνησιν τῆς παλαιφάτου τροφῆς, ἧς πρεσβυτατη ἣν κατ : 

- , , c , E Η͂ ' ΤΕΣ 
παλαιοὺς τοῖς ἀνθρώποις ἡ ἐκ δρυός. ἐβαλανηφάγουν γάρ. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ διὰ μόνου ὕδατος. εἰς 
ταυτὸν οὖν ἄγοιτο ἂν οὐλοχύτας τε σὺν οἴνῳ προβαλέσϑαι καὶ φύλλα δρυὸς καὶ ὑδὼρ πότιμον, & περ 

Ü 1; » » » , D NT Ir c wA τ * e οἷ 
4o ὃ τοῦ λιμοῦ καιρὸς σχεδιάζει νῦν εἰς προϑύματα. Ὅτι δὲ τίμιον ἡ δρῦς ἣν ποτὲ, ὡς παλαιά Wo 

zu 4 ' ' - 3 ' E] , » - j 57 

494 ϑρώπων τιϑήνη, ἐκ πολλῶν δῆλον. ὧν τινὰ καὶ ἐν roig εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα εἴρηται. δρῦς τε γὰρ ἐκεῖϑεν 
E Hd € - , z , ὄν αὶ ἅπαν ξύλον ὡς ἀπὸ μέρους ἀξίου λόγου, καὶ δρύκαρπα, οἱ τῶν ξύλων καρποί. λέγονται à ἐκ δρυὸς οὐ 

μόνον δρυπέπεις ἐλαῖαι βαρυτόνως κατὰ τοὺς παλαιοὺς αἱ ἐν τῷ δένδρῳ πεπαινόμεναι αἱ καὶ γεργέρι- 
- ,, , 5 , ^ μοι, ἀλλὰ καὶ ἁπλῶς δρυπέπης καρπὸς ὃ ἐπὶ τοῦ δένδρου πεπανϑείς. ἐλέγοντο δὲ καὶ ὑσχάδες: τινὲς 

τ S t M * , Y , 2 ΜᾺ 

δρυπέπεις. ὧν ἡ μέση ὀξεῖα κατὰ τοὺς παλαιοὺς, τουτέστιν αἱ παροξύνονται, οὐ μὴν "OR SR 
: - , , . , 23 7 Z ται, οἵ καὶ δοτικὴν πληϑυντικὴν αὐτῶν προφέρουσι προπαροξύτονον' δρυπέπεσι γάρ. "ἐλέγετο à καὶ 10 
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δρυπολεῖν τὸ ξύλοις ἁπλῶς πολιορκεῖν ἢ τὸ χαχοηϑίζεσϑαι, ὡς xoi τοῦτο ̓ φασὶν οἱ παλαιοὶ, ἀπὸ παροι- 

μίας τῆς,» ἄλλην δρῦν βαλάνιξε. χαὶ δρύτη δέ, φασι, πύελος κυρίως 7 ξυλίνη, ὡς ἀπὸ δρυός" ἧς ἡ 

χρῆσις χαὶ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἐν “4γαμέμνονι:, εἰ δὲ διὰ διφϑόγγου γράφεται 7 δροίτη ἐ ἐκεῖ διὰ τὸν οἶτον, 
οὐ κωλύει τοῦτο τὴν ῥηϑεῖσαν ἑρμηνείαν αὐτῆς. συγκέκοπται γὰρ ἐκ τοῦ δρυοίτη, Ἱ ἵνα ἢ κυρίως δροίτη 
πύελος ἢ λάρναξ ἐπὶ τεϑνεῶσιν. ἐκ τῆς δρυὸς δὲ xci 0 κατὰ μὲν τὸν κωμικὸν δρυχολάπτης, χατὰ δὲ 
᾿Αριστοτέλην ὁ δρυοκολά άπτης, ὃ πᾶν δένδρον τῷ ῥάμφει χολάπτων. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ δρύοχοι ὦ ὧν καὶ ὃ ποιη- 
τὴς ἐν τοῖς ἑξῆς μέμνηται, καὶ δρυοπαγὴς στόλος ὃ δρύϊνος πάσσαλος" στόλους γάρ, gaow, ἔλεγον 
τὰ ἀποξυσμένα, διὰ τὸ συνεστάλϑαι. ὅτι δὲ καὶ δενδρυάζειν ἐντεῦϑεν τὸ ἐν δρυσὶν, 0 ἐστι δένδροις 
χρύπτεσϑαι, δεδήλωται καὶ αὐτὸ ἀλλαχοῦ. εἰ δὲ οὐχ ELE Ó τότε κατὰ τοὺς δενδρυάζοντας βίος xc 

τοὺς βαλανηφαγ οὔντας, ἀλλὰ νῦν οὐ περὶ βίου τρυφεροῦ ὃ λόγος ἀλλ ἀρχαϊχοῦ. τραχὺν γὰρ τὸν βίον τὸ 
ἐχεῖνον εἶναι, xci παροιμία δηλοῖ 7 παρὰ “Παυσανίᾳ, λέγουσα" ἔφυγον χαχὸν, εὗρον à ἄμεινον, ἣν ὅθ 

20 φησιν, ἀμφιϑαλὴς παῖς ̓ ϑήνῃσιν, ἐστεμμένος ἀχκάνϑαις μετὰ δρυΐνων καρπῶν, λίκνον βαστάζων 
πλῆρες ἄρτων, αἰνισσόμενος τὴν ἐκ τοῦ “παλαιοῦ βίου ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβολήν. δοχεῖ δὲ καὶ δρέπειν 

καὶ δρέπεσϑαι ἐκεῖϑεν λεχϑῆναι, ἵνα ἢ δρέπειν τὸ περὶ δρῦν ἕπειν ἤγουν ἐνεργεῖν διὰ τὸ τρυγᾶν 
δρύχαρπα. Τέρενα δὲ φύλλα δρέπονται δρυὸς διὰ τὸ ὡς ἐν ἀχρήστοις εὐχρηστότερον. διὸ οὐδὲ ἀπὸ 
χϑαμαλῆς ἀλλ ὑψιχκόμου δρυὸς ταῦτα, διὰ τὸ λαμπρότερον. Μέϑυ δὲ καὶ νῦν ἁπλῶς ὃ οἶνος. 
( Vers. 362. ) Ὅτι δὲ ταυτὸν λείβειν χαὶ σπένδειν, δηλοῖ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, μέϑυ λεῖνψαι, καὶ ὕδατι σπέν-- 
δοντες, οὗ πρωτότυπον xc Hoaxkeiony τὸ σπείδω. ᾿Αργεῖοι γάρ, φησι, καὶ Ἀρῆτες ἐξαιροῦντες τὸϊ, 

τάσσουσι τὸ Y, τὴν εἰς πρόϑεσιν ἐνς λέγοντες, χαὶ τὸ τιϑεὶς τιϑένς. οἷς ὡμοίωται τὸ σπείδω σπένδω. 

ἡ δὲ διάλεχτός, φησιν, αὕτη ἔτι χαὶ νῦν σώζεται παρὰ τοῖς ἀντιγράφοις. τὸ γὰρ αἰεὶ αἰέν φασι, καὶ 2 
τὸ οὐ μέντοι, οὐ μέντον, οἷον, οὐ μέντον κάμετόν γε μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν. ἔμπαλιν δέ, φησι, χρῶν- 
ται Σιχελοὶ τῷ ( ἀντὶ τοῦ v, τὸ ἔνδον ἔνδοι λέγοντες, καὶ Ὅμηρος, εἰνάνυχες ἀντὶ τοῦ ἐννεάνυχες. 

καὶ τοιόνδε μὲν καὶ τοῦτο. ( Vers. 563.) Ὅτι δὲ τὸ ὀπτᾶν ἐπεχωρίαζε τοῖς τότε μᾶλλον ἤ περ τὸ ἕψειν, 
δηλοῖ xci τὸ ὀπτανεῖον. οὐ γὰρ ἄλλοϑεν ἠξιώϑη τὸ μαγειρεῖον χαλεῖσϑαι GAL ἐκ TOU ὀπτᾶν. 

3o ( Vers. 366.) Ὅτι ἐϑέλων εἰπεῖν Ὀδυσσεὺς "ἀφυπνίσϑην περιφράζξει αὐτὸ οὕτως" καὶ τότε μοι βλε- 
φάρων ἐξέσσυτο νήδυμος ὕπνος, ὃν φϑάσας γλυκὺν i ἔφη. ὡς ἐπὶ σωματικοῦ δέ τινος ἔφη τὸ ἐξέσσυτο 

ἀντὶ τοῦ ἐξεπήδησεν, ᾧχετο. ( Vers. 369. ) Ὅτι τὸ ὀσμήσασϑαι περιφράζων φησί" καί τότε μὲ χνίσ- 

σης ἀμφήλυϑεν ἡδὺς ἀτμή. Καὶ ὅρα τὸ ἡδὺς ϑηλυκῶς λεχϑὲν, ὁμοίως τῷ ϑήλυς ἐέρση , χαὶ πολὺς 

Uy ρὰ, ὡς τὸ πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν. (Vers. 572. ) Ὅτι ὁ ἐπὶ βλάβη κοιμηϑεὶς ἐρεῖ ἂν τὸ, ἡ μὲ μάϊ εἰς e. 

κοιμήσατε νηλέϊ ὕπνῳ. Καὶ ὅρα ὡς τὸν γλυκὺν ἄλλως καὶ γήδυμον i ὕπνον νηλέα καλεῖ ὁ καχωϑεὶς δι᾽ 
αὐτοῦ. (Vers. 575. ) Ὅτι τὴν προῤῥηθεῖσαν ϑυγατέρα τοῦ “Ἡλίου «Ἰαμπετίαν τανύπεπλον λέγει. DA 
τὴν πανταχοῦ τῆς οἰχουμένης ἅπλωσιν τῆς ἡλιαχῆς λάμψεως , ἣν xci ὅσα ὀφϑαλμόν. τινα δοχεῖ ἔχειν 

“Ἥλιος. διὸ xc αὐτὴ μηνύει μυϑιχῶς τῷ πατρὶ τὴν τῶν βοῶν ἀπώλειαν, ὡς καὶ προδεδήλωται. 

( Vers. 373.) Ὅτι ἔδοξεν Ὁμήρῳ ἠϑοποιίαν ἐνταῦϑα πλάσαι τί ἂν ὁ “Ἥλιος εἰστε παρὰ τῷ Διὶ μαϑὼν 
4o ὡς ἀπώλοντο * αὐτῷ αἱ βόες. χαὶ λαλεῖ μὲν εἰς τοῦτο, οὐ μακχρολογεῖ, δὲ, ὅτι μηδὲ ἣν εἰκός, χαὶ & δὲ | 

λαλεῖ, yÀvxéog λαλεῖ, ὡς ἂν ἡ κατὰ γοῦν γλ υκύτης παραγάγῃ τὸν ἀκροατὴν χαὶ ὑποχλέψῃ τὴν ἐξ αὐτοῦ 

μέμψιν. CVers. 380.) ἀξιώσας οὖν ἐν δυσὶ στίχοις τιμωρηϑῆναι τοὺς βοοκτόνους, ἐπάγειν γλυκέως xara | 

ἀφέλειαν, OTt ἔχαιρον. μὲν ταῖς βουσὶν i ἰὼν εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα, ἠδ᾽ ὁπότ᾽ ἂψ ἐπὶ γαῖαν e οὐρανό- 
Dev προτραπρίμην. εἰ δέ μοι οὐ τίσουσι βοῶν € ἐπιξικέ ᾿ ἀμοιβὴν, (Vers; 583.) δύσομαι εἰς ico, “καὶ 495 

50 ἐν νεχύεσσι φαείνω, ὡς μηκέτι δηλαδὴ τὴν ἡμέραν ἔχειν, φόως φέ P ost ἀϑανάτοις τε καὶ βροτοῖς. 4o 

( Vers. 385.) χαὶ 0 Ζεὺς αὐτῷ uiv τῷ  H2io οὐκ ἐφίησι τίσασϑαι τοὺς κακούργους, οὐ γὰρ ὁπλοφορεῖ ᾿ 

χαὶ Ἥλιος κατὰ τὸν τοῦ μύϑου ̓ ἀπόλλωνα, ὃς τοξεύων ἐχάκωσέ που τοὺς ᾿ἀχαιοὺς, οὐδὲ χατὰ τὸν 
Ποσειδῶνα, ὃς τὸ ᾿ Ἑλληνικὸν ἐν Τροίᾳ τεῖχος τῇ τριαίνῃ ἀνεμόχλευσεν. ἀλλὰ τῷ μὲν “Ἡλίῳ ἐπιτρέπει 
φαείνειν, ὡς χαὶ πρὶν, ἀϑανάτοις TE καὶ θνητοῖς. (Vers. 587. ) αὐτὸς δὲ κατὰ σχῆμα προικϑέσεως 
τὰ μέλλοντα ἐκτιϑέμενος ὑπισχνεῖται μετὰ βραχὺ τὴν νῆα ἐκείνων ἀργῆτι κεραυνῷ τυτϑὰ βαλὼν χεάσαι | 

60 μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. καὶ γίνεταν κοὕτως ἐν roig ἑξῆς. Πυϑανῶς δὲ ὁ Ζεὺς ἀναδέχεται τὴν τῶν | 
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παρ᾽ αὐτό. ἐχ δὲ τοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, φάω ῥήματος συνήρηται τὸ φῶ τὸ σύστοιχον τῷ φωτὶ, δοχοῦν αὐτὸ 497 
10 τρίτης εἶναι συξυγίας τῶν περισπωμένων » ὡς ἀπὸ τοῦ "φάσχω φαίνεται. καὶ τοιοῦτον μὲν τὸ δεδηλω- 

μένον φάω xai go. ἔστι δὲ xai ἕτερον φῶ, κατάρχον τοῦ φένω καὶ τοῦ φόνος xci τῶν ὅσα ἐκ τούτων. 
μυρία, δὲ ἐχεῖνα. τὸ δὲ φῶ τοῦτο, προσλήψει τοῦ ὃ γενόμενον φϑώ, γεννᾷ τὸ φϑείρω xai τὸ ) φϑίένω xal 
τὰ τούτων παράγωγα, πολλὰ καὶ αὐτὰ ὄντα. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ φῶ παράγωγον τὸ gato. ἐξ οὗ ἀρηΐφατος 
ὃ ἐν μάχῃ φονευϑεὶς : xai ἐπίσφατος πλεονασμῷ συνήϑει τοῦ 6, ὃ ὀλέϑριος παρὰ τὸ περάσϑαε, οὗ 
χρῆσις ἐν τῷ, τρεῖς ἑνὸς ἀντιπεφάσϑαι, καὶ v: ἐκρὸς πρόσφατος ὁ ἐγγὺς χθόνῳ ἤγουν ἐκ νέου πεφονεὺυ- 
μένος. αὐτοῦ δὲ καὶ δύο παϑητιχοὶ παραχείμενοι, ὃ μὲν εἷς μετὰ τοῦ G, οὗ μετοχὴ πεφασμένος. ταῦ- 
gos 0 "o «Τυκόφρονι, χαὶ ἕτερος δίχα, τοῦ σ ἔχων τρίτον πληϑυντιχὸν, τὸ πέφανται, οἷον, πλέοντες 
σόοι ἠὲ πέφανται ἤγουν ἐφονεύϑησαν. ὅτι δὲ τὸ δηλωϑὲν φάζω προρϑέσει. τοῦ σ σφάζω γίνεται. καὶ τὸ 
ὡς ἐξ αὐτοῦ σὺν ἄλλοις μυρίοις χαὶ ἡ διασφὰξ, δῆλον ix τῶν παλαιῶν. ἔτι φάω φῶ λέγεται xoi τὸ 
λαλῶ τὸ πρωτότυπον τοῦ φημί. ἐχεῖϑεν δὲ φάσις ὃ λόγος καὶ πρόφασις χαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν. χαὶ φατὸς καὶ 
φατειὸς 0 λεχτός, καὶ πρόφατος ὃ πρὸ ὀλίγου ἔμ ἄλλος οὗτος παρὰ τὸν. δεδηλωμένον, πρόσφατον 

20 νεκρόν. τοῦ δὲ φῶ ἤτοι λέγω πρόεισι καὶ τὸ “φαίνω τὸ ἁπλοῦν τοῦ ἀποφαίνω xc τῆς ἀποφάνσεως, 
ἕτερον ὃν αὐτὸ παρὰ τὸ φαίνω τὸ Adumo, οὗ τρίτον évixóv παϑητικοῦ παρακειμένου 70, τέλος δ᾽ οὔπω 
τι πέφανται , ἤγουν ἐφάνη, ἐξέλαμψεν. οὗ διαφέρει πάντως τὸ, χλεινὸν ἐ ἔπος πέφανται παρὰ “Σοφοκλεῖ 
ἀντὶ τοῦ ἀπεφάνϑη ἐγνωματεύϑη. ἔτι τοῦ φῶ τὸ λέγω παράγωγον τὸ φάσσω ὡςβ βράσσω: χρῆσις δὲ αὐτοῦ 
σύνϑετος ἐν τῷ ἀλλοφάσσε ιν, 0 neo ἐν τῷ ᾿Ιλιαχῷ ἐ ἐπιταφίῳ παρασεσημείωται. ἔτι ἐχ τοῦ φῶ τὸ φαίνω 
xai TOU φῶ τὸ λέγω 7 παράγωγα φάσκχω, xci ἐπενϑέσει TOU U φαύσκω, xai ἀναδιπλασιασμῷ φιφάσκω, 
χαὶ μεταβολῇ τοῦ δασέως εἰς τὸ ἀντίστοιχον αὐτοῦ ψιλὸν πιφαύσκω, ἤγουν φαίνω ἐπιδεικνύμενος, 7 20 
λέγω. χρῆσις δὲ ἀμφοῖν πολλαχοῦ. ὡς δὲ ἐκ τοῦ φῶ καὶ τὸ φράζειν ἐστὶ, προδεδήλωται 6 ἐν τῇ ἃ ῥωψῳ- | 

δίᾳ. (Vers. 592. ) Ὅτι ἐν τῷ, Νείχεον ἄλλοϑεν ἄλλον ἐπισταδὸν, ἀντὶ τοῦ ἑστηκότως, d πέρ. ἐστιν 

οὕτω ἕν ἀνϑ' ἑνὸς φράσαι. πλείων δὲ ἐν ἄλλοις ἡ χρῆσις τοῦ ἐπισταδὸν ἀντὶ τοῦ ἐπιστημόνως. ἔστι δὲ 
τοῦτο μὲν ix τοῦ ἐφίστασϑαι, ἐχεῖνο δὲ ἐκ τοῦ ἐπίσταϑαι. ( Vers. 596. ) Ὅτι ἀμηχανίας δηλωτιχὸν 
τὸ, οὐδέ τι μῆχος εὑρέμεναι δυνάμεϑα. κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ τεθφόναι à ἐπὶ βοῶν. ἐπάγει γάρ' βόες 

30 δ᾽ ἀποτέϑνασαν ἤδη. (Vers. $95. ) Ὅτι τέρατα προὐφαίνοντο Ἀζοῖς Ὀδυσσέως ἑταίροις ἕν τῇ τῶν. 
βοῶν τοῦ ᾿Ἡλίου σφαγῇ τοιαῦτα" εἷρπον μὲν ῥινοί. χρέα δ᾽ ἀμφ ̓ ὀβελοῖς ἐμεμύκει ὀπταλέα τε καὶ ὠμά. 
( Vers. 396. ) εἶτα ἑρμηνεύων τὸ ἐμεμύχει xci διαστέλλων αὐτὸ ἀπὸ τοῦ δηλοῦντος τὸ ἔμυσεν ἐπάγει" 

βοῶν δ᾽ ὡς γίνετο φωνή. ἔστι γὰρ μυχηϑιμὸς φωνὴ βοός. Ὅρα δὲ ὡς xai ὃ ποιητὴς παρασημειοῦταιν. 

τέρατα εἶναι τὰ ῥηϑέντα. διὸ xal ὡς πάνυ τερατώδη λαβὰς γελοιασμοῦ δέδωχε τοῖς παίζειν ἐθέλουσιν. 30 
δῆλον δὲ ὅτι τὸν τοῦ συνειδότος ἔλεγχον ταῦτα ἐμφαίνουσι. xe ὃν ἀνειδωλοποιοῦντες τὰ γεγονότα οἱ 
τοῦ Ὀδυσσέως ἑ ἑταῖροι τὰ ῥηθέντα φαντάζονται. ἡ δὲ za “Ἡρόδοτον i ἱστορία δηλοῖ ὅμοιόν τι τέρας χαὶ 
αὐτὴ, φαμένη ὅτι ἐν τοῖς Περσιχοῖς τάριχοέ που ἐπὶ τῷ πυρὶ κδιμένου ἐπάλλοντο xci ἤσπερον ὡς νεάλω-- 
τοι ἰχϑύες. ἐδήλ ovy δέ, φησιν, ἐκεῖνοι περὶ τὸν τόπον ἔνϑα τὸ τέρας ἦν, ὅτι “Πρωτεσίλαος καὶ τεϑνεὼς 
χαὶ τάριχος ὧν δύναται βλάψαι τὸν ἀδικοῦντα, οὐ τοιαύτη μέντοι καὶ νῦν δήλωσις τῶν τεράτων ἐστὶν, 

ἀλλ ἔνδειξις ποινῆς τῆς ὑπὲρ τῶν βοῶν. ἐν τούτοις δὲ φαίνεται Ὀδυσσεὺς μὴ ἀπογεύσασϑοαι χαὶ αὐτὸς 
τῶν βοῶν, διὸ καὶ περιε DEP (Vers. 598.) ἐρεῖ γάρ' ἐξῆμαρ μὲν ἑτάροι ong, οὐ μὴν δαινύμεϑα. 

ἄρ (Vers. 400.) Ὅτι ἀνάπλου εὐδιεινοῦ φράσις τὸ, χαὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν Ἀξπαύσατο λαίλαπι ϑύων. 
ἡμεῖς δ᾽ en ἀναβάντες ἐνήκαμεν εὑρέϊ πόντῳ, ἱστὸν στησάμενοι.» ἀνά ϑ᾽ ἱστία Aevz^ ἐρύσαντες: 
( Vers, 401.) Tov δὲ é ἐνήχαμεν 0 μέλλων πρὸ βραχέων Lid» iv τῷ, ἐνήσομεν εὐρέϊ πόντῳ. Ὅτι ἀχανὲς 4o 
ὑπογράφων πέλαγος ὃ ποιητὴς χαὶ πλοῦν κινδυνώδη, φησίν: ( Vers. 403. ) ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν vijcov ἐλεί- 

πομεν οὐδέ τις ἄλλη φαίνετο γαιάων ἀλλ οὐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα, δὴ τότε χυανέην νεφέλην ἔστησε Koo- 

νίων νηὸς ὑπὲρ γλαφυρῆς. (Vers. 406.) ἤχλυσε πόντος ὑπ᾽ αὐτῆς, τουτέστιν, ἀχλύος ἐπλήσϑη. 1 
( Vers. 407. ) ἡ 0 ἔϑει, τουτέστιν ἔϑεεν, οὐ μάλα πολλὸν ἐπὶ χρόνον. αἶψα γὰρ ἦλϑε κεκληγὼς Ζέφυ- 
ρος μεγάλῃ σὺν λαίλαπι ϑύων. ἱστοῦ δὲ προτόνους ἔῤῥηξεν ἀνέμοιο ϑύελλα ἀμφοτέρους. ἱστὸς δ᾽ ὀπίσω 
πέσεν, ὕπλα τε πάντα εἰς ἄντλον χατέχυντο. ὃ δ᾽ ἄρα πρύμνῃ ἐνὶ νηὶ πλῆξε κυβερνήτεω χεφαλήν. σὺν 
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δ᾽ ὀστε ἄραξε πάντ᾽ ἄμυδις κεφαλῆς. ὃ δ᾽ ἂρ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς κάππεσ᾽ 21 ας τῷ τὴ boe 

ϑυμὸς ἀγήνωρ. Ζεὺς δ᾽ ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηὶ E ΟΝ ΕἾ ὃ πὰς dj m d rn 
κεραυνῷ. iv δὲ ϑεείου πλῆτο. πέσον ὃ ἐκ νηὸς ἑταῖροι. e 1 . οἱ ER US. MIS sd 

ἐφορέοντο. Θαλασσίας δὲ χορώνας ἐνταῦϑα λέγει, ὁποίων e ἐν "ἃς Es TO E ἱ : (OB IRE E 

ἐρεῖ καὶ ὅτι ἀπὸ τοίχους λῦσε κλύδων Τροῦπιος cedi 404.) uu Arta rg is dva 

εἰ χαὶ ἀρέσχει τοῖς παλαιοῖς μὴ εἶναι πληϑυντικοὸν τὴς γῆς d ὡς ES οὐδὲ n Sa e & ie. 1 δὲ 

οὕτω λέγειν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, Κρήτη τίς ἐστι γαῖα μέσῳ ἐν πόντῳ. ( LAN "ἢ ἢ δὲ iR (dos 
σταϑεῖσα vipéhg ἐκγεφίαν εἶναι παραδηλοῖ τὸν πνευσαᾶντα uud βίαιοι ὲ A Oi n ORE 

χινοῦντες ϑύελλαν. ( Vers. 409.) Ev δὲ τῷ, “προτόνους ἀμφοτέρους, ὅρω Ort ED οἱ πρ ; 

io ὡς xai Ünmuxvog δηλοῖ, πρότογος ψηὸς εἰπὼν ὁμοίως τῷ ἐπίτονος, καὶ ὅτι ovy ἀπ Und d 

σχοινίον, ἀλλὰ δύο τινὰ, περὶ ὧν. καὶ προδεδήλωται. εἰ δὲ ῥαγέντων τῶν προτόνων ἱστὸς rdi. » : j 

498 δῆλον ὅτι συνεχτιχοὶ τοῦ ἱστοῦ οἵ ztgoróvot. ( Vers. 410.) ὃ δὲ ὀπίσω πεσὼν Sk ( à 1 τὰ 
ὃς καὶ τὴν τοῦ κυβερνήτου xcréaté χειραλὴν, ξ ἀντίπρωδον πνεῦσαὶ δηλοῖ ἄνεμον. A s 20 i : is 

vÀov δὲ ὃ τόπος ἔνϑα ὕδωρ συῤῥέει τό,τε ἄνωϑεν καὶ τὸ ἐκ τῶν ἁρμονιῶν. CVers. wa 9 e τ 3 e 

ἡ χοινὴ γλῶσσα φησὶν, “ἔτι δὲ xoi ἡ παλαιὰς ὡς ou: ὃ εἰπὼν οὕτως" ἄντλος, ἀντλίω, ἘΞ , aos 

λέγεται δέ, φησι, καὶ γαῦλος ἢ ἀντλία. ἐντεῦϑεν δὲ χαὶ τὸ ἀγγεῖον, ᾧ edle σομβαὶ b uis HER 

τλίον, φασὶν, ἐκαλεῖτο, χατὰ δέ τινας χαὶ ἀντλιαντλητήρ. λέγει οὖν τῶν τις παὶ d , dire ) Τὸ δὲδο 

*rijod, κάδδον δὲ οὐ δεῖ λέγειν. χρῆσις δὲ τοῦ ἄντλου" καὶ παρὰ τῷ amer a. ( ers. Ὁ ὧν Boss 

ἀράσσειν τραχύτερον τοῦ λακεῖν. διὸ καὶ τὸ, ἔλακεν οστέω, “λειοτέρεν MERC Hs τοῦ paier Hn 

20 ( Vers. 413.) ᾿πρνευτὴρ δὲ ὕτι ὃ χυβιστητὴρ λέγεται, E E D ἢ “λέει PATCR us D 

εἰς τὴν ^ Daaóc ἐδηλώϑη. (Vers. 414.) ' Ev δὲ τῷ, κάππεσεν" ἀπ᾿ ἰκριύφιν, τὰ περὶ τὴν πρύμναν e 

δηλοῖ. ὡς δὲ καὶ περὶ πρώραν καὶ περὶ τὸ μέσον εἰσὶ, προδεδήλωται. Τὸ δὲ ad dp EL ΚΡ αν 
πρὸς ἐντέλειαν ἔπους ἐν τῷ, λίπε δ᾽ ὀστέα ϑυμὸς ἀγήνωρ. (Vers. 415.) To δὲ ἄμυδις Hie 35729 

ἑξῆς, σύγχρονον δηλοῖ τῇ τοῦ νέφους ῥήξει Ἀχαὶ τῇ ἐντεῦϑεν βροντῇ, τὴν τοῦ d ES das dic 

- (Vers. 417.) Τὸ δὲ ϑεῖον, ὡς δηλοῖ zci ϑέαφον, καὶ ἡ κατὰ τοῦτο δὲ ἔννοια, ἐδηλώθη id Ιλιάδι. 

ῥηϑήσεται δέ τι χαὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα περὶ αὐτοῦ. ἐνταῦϑα δὲ τὸ, ἐν δὲ ϑεείου πλῆτο; o Θὲ 
οἱ παλαιοὶ, ἐπλήσϑη πυρὸς, πλεονασμῷ τοῦ &. (Vers. 420.) Τοῖχου δὲ pun ταν ἑκατέρωϑεν d 

τοῦ πλοίου. ὧν πέρας 5 πρύμνη καὶ ἡ πρώρα. καὶ ἦσαν τινὲς iv roig μεγάλοις τῶν πλοίων, ὁ μέν τις 

τοῦ δεξιοῦ τοίχου ἄρχων, ὃ δὲ τοῦ ἀριστεροῦ, χαϑὰ καὶ πρύμνην μὲν προΐσταται κυβερνήτης, προς 
Zo δὲ διοιχονομεῖται ὃ πρωρεύς. ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ ὅτι ὡς οἷα μεταφορητός τις οἶχος οὖσα ἢ ναῦς, καὶ 

τοίχους ἔχειν λέγεται. οἱ xci λύονται ἐν ναυαγίῳ, καϑὰ καὶ πόλεως κρήδεμνα ἐν πολιορκίᾳ 3 τίς d 
ἂν ναυάγιον πόλεως. Ὅτι Ὀδυσσεὺς ὃ iv τοῖς πρὸ τούτων τῇ «Τ“ευκοϑέᾳ μὴ πεισϑ' εὶς ΤΠ PAM cH 
καταλιπεῖν ἀνέμοις φέρεσθαι, νήχεσϑαι δὲ, οὐ τότε πρώτως τὸν τοιοῦτον εὗρε νοῦν, AL wA x 

εἶχε κερδήσας. φησὶ γοῦν Ort χαὶ μετὰ τὸ ναυάγιον ἐγὼ διὰ νηὸς ἐφοίτων ὄφρ ἀπὸ τοίχους (V ers. iR 
ἔλυσε κλύδων τρόπιος, ἤγουν διέσπασεν ἐκ τῆς τρόπεως; λύσας τῆς ἁρ" μονίας xni τῆς συνδέσεως. 10 
(Vers. 423.) τὴν δὲ ψιλὴν φέρε χῦμα, τουτέστι τὴν τρόπιν. εἴτα ἕν μεγίστῃ δυστυχίῳ foaxv TL σον 

ἀγαϑὸν βλέπει τὸν ἱστὸν ἀραχϑῶτα πρὸς τὴν τρόπιν μετὰ καὶ ἐπιτόνου. ( Vers. 424.) ao οὕτω SEU 

ξας, 0 ἐστι συνδήσας, ὁμοῦ τήν τε τρόπιν καὶ τὸν ἱστὸν καὶ ἐπικαϑίσας ἐξέδοτο rois ἀνέμοις dien 
(Vers. 425.) zeAnriGov. ἴσως κἀνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν τοῖς μετὰ τὴν Καλυψὼ ἔπαϑε, RU MERO DAT nd 

4o jov ἔπλεεν οὐ πολὺν ἔχων κίνδυνον Ζεφύρῳ φερόμενος, 0g ἀπῆγεν αὐτὸν τῆς τὲ “Χαρύβδεως xal PIN τονε 
πέλων ὡς ἐπὶ τὴν πατρίδα. Νότος δὲ ἐπελϑὼν ἐπανέστρεψεν αὐτὸν εἰς τὰ δεινὰ, ἔνϑα μικροῦ ἂν TO 
εἰ μὴ ὃ προῤῥηθεὶς ἐρινεὸς αὐτὸν περιεσώσατο. ἔστι δὲ ἡ περὶ τούτων Ὁμηρικὴ bid pe [τ iid 
(Vers. 422.) ἐκ δέ oi ἱστὸν ἄραξε mori τρόπιν, τουτέστι προσέκρουσεν ὡς ὁμοῦ γενέσθαι αὐτὰ, Ἂς 

οὕτω πιϑανῶς ὃ ἱστὸς καὶ ἡ τρόπις δύναιντο φέρειν ἐφεζόμενον τὸν ἥρωα- διατοῦτο Pis radi 5 
χκεασϑῆναι βληϑεῖσαν τὴν vie ἐπλάσατο, ἵνα 3j μὲν εἰς μικρὰ κατατομὴ ἰδιάσῃ καὶ τὴν τρόπιν καὶ τὸν 
ΓΎΡΑ c , ey τ 2; ) 5» ἔ Ἢ ó ἑλος ἱστὸν, ὃ δὲ κλύδων προσαράξῃ αὐτὰ, καὶ ὃ Ὀδυσσεὺς συνδήσας τῷ ἐπιτόνῳ σχοίη ἐντεῦϑεν ὀφέλος:. CoxwExT. xx Opvss. Tou. II. 

ξ 
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ἐπάγει οὖν" αὐτὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ (Vers. 423.) ἐπέτονος βέβλητο, βοὸς ῥινοῖο τετευχὼς, ἤγουν τμῆμα ἂν 
“0 βοείου δέρματος, τῷ ῥ᾽ ἄμφω συνέεργον “ὁμοῦ τρόπιν ἠδὲ xoi ἱστόν. ἑζόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς φερόμην ὀλοοῖς 

ἀνέμοισιν. ἔνϑ᾽ ἤτοι Ζέφυρος μὲν ἐπαύσατο λαίλαπι ϑύων. ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ΙΝότος ὦκα φέρων ἐμῷ ἄλγεα 
ϑυμῷ, ὄφρ᾽ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν. παννύχιος φερόμην., ἅμα δ᾽  Hshio ἀνιόντι ἦλϑον ἐπὶ Σχύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρυβδιν. ἡ μὲν ἀνεῤῥοίβδησε ϑαλάσσης ἁλμυρόν ὕδωρ. αὐτὰρ ἐγὼ 
ποτὶ μαχρὸν ἐρινεὸν ὑψόσ᾽ ἀερϑεὶς, τῷ προσφὺς ἐχόμην ὡς νυχτερίς. οὐδέ πῃ εἶχον οὔτε στηρίξαι ποσὶν 
ἔμπεδον οὔτ᾽ ἐπιβῆναι. ῥίζαι γὰρ ἑκὰς εἶχον ἢ ἦσαν. ( Vers. 455.) ἀπήωροι δ᾽ ἔσαν ὄζοι μακροί τὲ με- 
γάλοι τε, κατεσχίαον δὲ Χάρυβδιν. νωλεμέως δ᾽ ἐχόμην ὄφρ᾽ ἐξεμέσειεν ὀπίσω ἱστὸν καὶ τρόπιν. ἐελ- 
δομένῳ δέ μοι ἦλθον ὀψέ. ἧχα δ᾽ ἐγὼ καϑύπερϑε πόδας χαὶ χεῖρε φέρεσθαι. μέσσῳ δ᾽ ἐνδούπησα 
παρὲξ περιμήκεα δοῦρα. ἑζόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖσι διήρεσα χερσὶν ἐμῆσιν.  ( Vers. 459.) ἐν τούτοις δὲ ἑρμη- 10 
γεύων καὶ τὸ ὀψὲ, περὶ ὅ ἐξεβράσϑη ὁ ἱστὸς καὶ ἡ τρόπις, φησίν" ἦμος ἐπὶ δόρπον ἀνὴρ ἀγορῆϑεν 
ἀνέστη κρίνων νείχεα πολλὰ δικαζομένων αἰζηῶν, τῆμος δὲ τά γε δοῦρα Χαρύβδεως ἐξεραάνϑη. καὶ 
g atv οἱ παλαιοὶ ἐοικέναι τὸν καιρὸν περὶ ὀγδόην ὥραν εἶναι εἴγε εἰχοσιτεσσάρων ὡρῶν οὐσῶν τῇ νυκτὶ 

530 xai τῇ ἡμέρᾳ τρὶς ἑκάστης ἡμέρας ἡ Χάρυβδις ἐποίει τὰ ἑαυτῆς. οἱ δὲ τοιοῦτοι "xol δόρπον ἐνταῦϑα 
τὴν δειλινὴν ὥραν φασίν. ( Vers. 423.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐπίτονος λέγεται ἱμὰς ἀνέλκων τὸ κέρας ὑψοῦ 
πρὸς ἱστόν. οἱ δὲ παλαιοὶ μάλιστα οὕτως. ἐπίτονος, δέρμα ᾧ πλοίου ἱστὸς κατασφαλίζεται, 
(Vers. 425.) ᾿Ολοοὺς δὲ ἀνέμους λέγει τόν τὲ σφοδρὸν Ζέφυρον ὃς πρὶν αὐτὸν ἔφερε, καὶ τὸν μετὰ 
ταῦτα Νότον, ὃς μάλιστα ἤλγυνε τὸν Ὀδυσσέα στρέψας ἐπὶ τὸ κακόν. (Vers. 428.) Τὸ δὲ ἀναμετρή- 
σαιμι ἐπαινεῖται παρὰ τῶν παλαιῶν ὡς διὰ τὸ σημαντικώτατον τῆς φωνῆς μηδὲ δυνάμενον μεϑερμηνευ- 
θῆναι. δύναται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ δὶς μετρῆσαι ληφϑῆναι ἡ λέξις. ἐμέτρησε μὲν γὰρ αὐτὴν Ὀδυσσεὺς τὸ 20 
πρῶτον, Orc οἶδεν ἀναῤῥοιβδήσασαν, 0 ἐστιν ἀναῤῥοφήσασαν. νῦν δὲ ἀναμετρεῖ αὐτὴν ἐξεμέσασαν, 0 περ 
ἀντίχειται πραγματιχῶς πρὸς τὸ ἀναῤῥοιβδήσασαν καὶ ἀναβρόξασαν, ἤγουν ἀναπιοῦσαν. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι Ὅμηρος μὲν τὸ ἀναμετρήσαιμι ὡς ἐπί τινος ἔφη μιλιασμοῦ, οἷα τοῦ μετρεῖν λαμβανομένου καὶ ἐπὶ 
ἐννοίας τοιαύτης. ᾿ Ησίοδος δὲ ἄλλως ἐχρήσατο τῇ λέξει ἐν τῷ, εὖ μὲν μετρεῖσϑαι παρὰ γείτονος» εὖ 
δ᾽ ἀποδοῦναι αὐτῷ τῷ μετρῷ, μέτρον μὲν εἰπὼν τὸ σχεῦος ᾧ λαμβάνομεν πυρόν, φασιν, ἤ τι P 499 
δάνους λόγῳ ἵνα πάλιν ἀποδῶμεν, μετρεῖσϑαι δὲ τὸ οὕτω λαμβάνειν δάνειον καί που καὶ δωρεάν. οὔ 

^o to γάρ, Ἄφασιν, ἐπενοήϑη νόμισμα ἵστασϑαι. ὃ δηλοῖ; φασὶν, Ὅμηρος ἐν τῷ, τὸ χϑιζὸν ᾿“Ιχαιοὶ χθεῖος 
ἀποστήσωνται, ἤγουν τὸ γενόμενον αὐτοῖς ἐν τῇ μάχῃ ἐλάττωμα χρεολυτήσωσιν ὥς ttp ὀφειλόμενον δά- 
νέιον. xci τοιοῦτον μὲν τὸ μετρεῖν καὶ μετρεῖσϑαι τὸ ἐπὶ δάνους καϑ' ' ᾿σίοδον. χρήσασϑαι δέ, gans 
λέγεταί τις ἱμάτιον ἢ) σχεῦος. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑὲς, ὅμως χρήστης ἐν τῷ καϑόλου 0 ἁπλῶς δανείζων εὕρη- 30 
ται, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ χωμιχὸς ἐν τῷ, ὑπὸ γὰρ τόκων χρήστων τε δυσχολωτάτων διόλλυμαι. ( Vers. 455.) 
Τὸ δὲ προσφὺς πλεῖόν τι πίεσμα δηλοῖ τοῦ ἐμφύς. ὡς νυχτερὶς δὲ προσπέφυκχεν Ὀδυσσεὺς τῷ ἐρινεῷ, 
τυχὸν μὲν πρὸς ἔνδειξιν τοῦ στερεμνίου τῶν χλάδων ὧν οὐχ᾽ ὡς βαρὺς ἥρως ἐξεκρέματο ἀλλ᾽ ὡς κουφο- 
τάτῃ νυχτερίς, ἴσως δὲ, xoi διό τι καὶ ἡ νυχτερὶς οὐκ εἴωϑεν ἐπιβαίνειν κλάδων «AK ἐκκρέμαται, ὡς 
καὶ ἐν τῷ τέλει τῆς Ὀδυσσείας φανεῖται, (Vers. 434.) οὐκ ἔχει δὲ Ὀδυσσεὺς οὔτε στηρίξαι ἔμπεδον 
οὔτε ἐπιβῆναι, τὸ μὲν διὰ τὸ βάϑος τῆς Χαρύβδεως, τὸ δὲ ὅτι μακρὰν ἄνω τοῦ χρημνοῦ αἱ τοῦ ἐρυ- 
νεοῦ ῥίζαι xai τὸ ἐπ᾿ αὐταῖς πρέμνον. διὸ χρέμαται. 0 πὲρ μέσον τι ὃν ἐπιβάσεως καὶ στηριγμοῦ πιϑα- 
voÀoyti τὸ ῥᾳδίως οὕτως ἰσχύσαι τὸν ᾿Οδυσσέα ἐπιῤῥίψαι τοῖς ξύλοις rot ναυαγίου ἑαυτόν. ὑψόϑεν γὰρ 

So καταπηδήσας ἐβλάλβη ἂν κατὰ τὴν τῆς τρόπεως ἐπίβασιν. (Vers. 455.) ᾿4πήωροι δὲ ὄζοι οἱ ἀπῃωρη- 
μένοι. διατοῦτο γὰρ καὶ ἐχτείνεται ἡ παραλήγουσα. οὗτοι δὲ ὡς μὲν μεγάλοι ἀνέχουσι τὸν Ὀδυσσέα, 4o 
ὡς δὲ μαχροὶ σχιάζουσί TE τὴν Χάρυβδιν καὶ χϑαμαλοὶ γίνονται, ὡς οὕτω πιϑανῶς τὸν Ὀδυσσέα σχεῖν 

δράξασϑαι τοῦ ἐρινεοῦ ἐν τῷ τὴν Χάρυβδιν ἀναῤῥοιβδεῖν. ( Vers. 456.) εἰ δὲ σκιάζεται ἡ “Χάρυβδις 
τῷ ἐρινεῷ, τόπος ἄρα ἐστὶ χαὶ οὐ ϑηρίον κατά τινας. Ὅτι δὲ παρατετηρημένως 0 ποιητὴς nins ἄλλο τι 
δένδρον παρέφυσε τοῖς περὶ Χάρυβδιν κρημνοῖς ἀλλὰ ἐρινεὸν, ὃς καὶ ἐν κρημνοῖς καὶ οἰκοδομήμασι καὶ 
ὅπῃ τύχοι φύεται, προδεδήλωται. ( Vers. 437.) TO δὲ ἐξεμέσειεν ἱστὸν καὶ τρόπιν ἐντελῶς πέφρασται, 

ὥςτε πρὸ ὀλίγων ἐν τῷ, ὅτ᾽ ἐξεμέσειεν ὡς λέβης, λείπει τὸ, ὕδωρ ἁλμυρὸν, ἤ τι τοιοῦτον. οὕτω δὲ καὶ 
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τὸ μὲν τρὶς ἀναῤῥοιβδεῖ ἐλλιπῶς ἔχει, τὸ δὲ ἀναῤῥοιβδεῖ μέλαν ὕδωρ, ἐντελῶς. σαφέστερον δὲ τ Bou 

τὸ ἐχφαίνεσϑαι, ὡς δηλοῖ τὸ, δοῦρα ( Vers. 441.) Χαρύβδεως Nene πρὸ τούτου δηλαδὴ κρυ- 

πτόμενα. (Vers. 459.) τὸ δὲ εἰρημένον ὀψὲ, οὐ τὸ πρὸς ἑσπέραν δηλοῖ, ἀλλὰ wins je a χρό- ' 

VOV. «oi γὰρ οἱ παλαιοὶ ὅτι ἑσπέρα μὲν τὸ μέτα δυσιν ^ Hes eame, ue ἐπ ἁπλῶς τὸ End ei 

πολὺ τῆς δύσεως, ἀλλὰ τὸ μετὰ πολὺν χφόνον. ( Vers. 4 40.) Ἢ δὲ ῥηϑεῖσα τοῦ κριτοῦ ace 5 d 

παράγγελμά τί, φασιν, ηϑικὸν ἔχει το, δεῖν τὸν κρινοντὰ oy? εἰς οἶκον ἀπιέναι MR s (EN 

φιλονεικίας, 0 δὴ καὶ τὸν 4ηόκην ἱστοροῦσι ποιεῖν, τῶν μὲν οἰκείων ἀμελοῦντα, V ἡμέρας δὲ τὰς 

φυλετῶν δίκας λύοντα. Τὸ δὲ κρίνων νείχεα δηλοῖ μὲν τὸ διαχωρίξειν. ἐπεὶ καὶ διχαστὴς οἷόν τίς ἐστιν 

ὃ δικαστὴς κατὰ τοὺς σοφούς. πέφρασται δὲ καὶ αὑτὸ κατὰ ἐντέλειαν. x Er UM iix 

10 ῥηϑὲν λείπεται TOU, νείκεα ἢ στάσεις 5 φιλονεικίας ἢ τοιούτου τινος. ( eus. ? S sk Ἧς "εὖ 

ἐκ τοῦ παρακολουϑοῦντος ἀντὶ τοῦ ἔπεσον" παρακολουϑεῖ γὰρ τῇ τοιαύτῃ πτώσει “καὶ uem 6; i 

τον δέ τι καὶ τὸ, δεδουπότος Οἰδιπόδαο. ἐκεῖνο δὲ ϑανάσιμον δοῦπον δηλοῖ. Τὸ δὲ παρὲξ ἡ πο ἢ 

ἑρμηνείαν ἔχει κἀνταῦϑα ἐγγύτητός τε xol τινος ἀπώσεως. παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ξύλοις ἐγγὺς prie 
Ὀδυσσεὺς, ἔξω μέντοι αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπ᾿ αὐτοῖς ἤγουν ἄνω αὑτῶν, ἵνα μὴ προσαραχϑεὶς αὐτοῖς β afi. 

(Vers.444.) Τὸ δὲ διήρεσα χερσὶν, ἀστείως ἅμα καὶ περιφραστικῶς ἀντὶ τοῦ ἐνηχόμην εἴρηται. 

(Vers. 445.) Ὅτι παρασημειοῦται ᾿Οδυσσεὺς εὐτυχῶς αὐτῷ συμπεσεῖν τὸ μὴ ἐντρανίσαι ἐπεὶ did 

Σχύλλαν. φησὶ γάρ" Σκχύλλην δ᾽ οὐχέτ᾽ face πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε εἰσιδέειν. οὐ γάρ κεν ὑπέχφυγον 

αἰπὺν ὄλεθρον. δῆλον δὲ ὡς xci ἡ κατὰ κρημνῶν ἐχεῖ ἔκφυσις τοῦ ἐρινεοῦ πρὸς εὐτυχίας αὐτῷ D 

χαϑὰ xoi ἡ συνάραξις τοῦ ἱστοῦ πρὸς τὴν τρόπιν. παραμέμικται γοῦν τι καὶ εὐτυχίας οὕτω τῇ m H 

20 δυσπραγίῳ τοῦ ἥρωος. (Vers. 447.) Ὅτι ἐννῆμαρ ἐκεῖϑεν φερόμενος Ὀδυσσευς νῆσον ἐς Soyvybiv ed ̓  

περιτρόπιος βεβαὼς, ὡς καὶ ἡ Κωλυψώ που ἔφη. ἔνϑα μέ φησιν ἐκείνη φίλει τ᾽ ἐχόμει τε. Τὸ ὃ Dire 2 

παύων ὃ ποιητὴς τὴν ἐπὶ τὰ ἑξῆς πρόοδον τοῦ λόγου φησί" (VWers.450.) τί τοι τάδε μυϑολο γεύω; 10 

ἤδη γάρ τοι χϑιζὸς ἐμυϑεόμην ὑμῖν, ἐχϑρὸν δέ μοί ἐστιν ( Vers. 453.) αὖτις ἀριξήλως εἰρημένα ἪΡ 

λογεύειν, τουτέστι διττολογεῖν τὰ ἀριδήλως ῥηθέντα. ἐξ οὗ δῆλον, ὅτι οὐδεμία τῶν παρ Θμηρῷ tg 

σολογιῶν ἀχρεία οὐδὲ μάτην ἐπ᾽ ἀδολεσχίᾳ παρέῤῥιπται. ὃ δὲ τοιοῦτος TOU Ὀδυσσέως λόγος χρήσιμός 

ἐστι παντὶ μὴ ἐθέλοντι παλιλλογεῖν τὰ εἰρημένα σαφῶς. ὃ δὲ Ὀδυσσεὺς παραιτεῖται, Ομήρου πάντως 

ἐστὶ λόγος πρὸς τὸν ἀκροατὴν, ἀναμιμνήσχων ὡς τὰ ἐφεξῆς τῶν ἄρτι ῥηθέντων προϊστόρηται. διὸ εἰς 

καινὸν διττολογηϑήσονται. Ὅρα δὲ ἐν τῷ μυϑολογεύειν μνείαν λόγου, εἰ καὶ οἱ παλαιοὶ μὴ γινώσκχε- 

σϑαν Ὁμήρῳ λόγου λέξιν φασίν. ἐν δὲ τῷ, ἀριζήλως, ἡ τοῦ δ᾽ καὶ τοῦ C συγγένεια δείκνυται». 

500 
3o XU OU ΘΕΟΣ ΤΣ OTH-cIDN.O«OMMPOJI 

Podu ΓΦ X 20 

^ , ^ 

Κοιμώμενον "Qóvco£a μετὰ τῶν δώρων ἐχτιϑέασιν οἱ Φαίακες εἰς τὴν γῆν τῶν ̓Ιϑακησίων. χορ 
τὴν μὲν ναῦν αὐτῶν ὑποστρέφουσαν λίϑον ποιεῖ Ποσειδῶν. ᾿4ϑηνᾶ δὲ ἐπὶ τῷ αἰγιαλῷ ὄντι τῷ Ὀδυσσεῖ 

συμβουλεύει περὶ τῆς μνηστηροφονείας, καὶ τὰ χρήματα ἕν τινι σπηλαίῳ ἀποχρύπτει. καὶ εἰς γέροντῶ 

μεταμορφοῖ τὸν Ὀδυσσέα. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ͂Σ N OMHPOY ῬΑΨΩΙΔ41Ι4Α. 
3o 

- «€ , t " , - Ὅν, E 2 τα- Ὅτι ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ παυσάμενος Ὀδυσσεὺς τοῦ τῆς πλάνης καχοῦ οἴκαδε τοῦ λοιποῦ κα 

παύει ἀεϑλεύσων καὶ ἐκεῖ τὰ λειπόμενα. διὸ καὶ ἐπιγράφουσι ταύτην οἱ παλαιοὶ οὕτως" ᾿Οδυσσέως 

ἀπόπλους παρὰ Φαιάκων χαὶ ἄφιξις εἰς ̓ Ιϑάχην. (Vers, 1.) λέγει δὲ κἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς eani ΠῚ 
4o μένους σιωπῇ τοὺς Φαίακας κηληϑμῷ σχεϑῆναι ἐφ᾽ οἷς Ὀδυσσεὺς ἀφηγεῖτο. ποιεῖ δὲ καὶ τὸν βασι s 

ὑπισχνούμενον διαταῦτα xci ἕτερα δῶρα τῷ Ὀδυσσεῖ ἐπέκεινα ὧν ἔχει λαβών. ( Vers. 4.) Ὅτι εἴ πέρ 

2 
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4 ἀλιλαχοῦ, ἐνταῦϑα μάλιστα χυρίως κεῖται τὸ χαλκοβατὲς imi δώματος. φησὶ γὰρ ᾿Αλκίνοος" οπου ἰ(αχοῦυ, ἕντ' μ Quos Rut ol : j s a 
?Q Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ (xev ἐμὸν mori χαλκοβατὲς δῶ καὶ ἑξῆς. τὰ γὰρ ὑἈλκιϑοδυ δώματα: πολλῷ χαλκῷ 

συγχεχρότηται, ὡς προδεδήλωται. Ὅτι ὑποσχετικὸν ἐπ ἀγαϑοῖς τὸ, ἐπεὶ ἵχεὺ ἐμὸν ποτὶ δῶ " οὔτι mu- 

λιμπλαγχϑέντα σὲ ὀΐω ἂψ ἀπονοστήσειν εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονϑαξ." vient 7.) Ὅτι πῤοοιμίῳ ἐπε- 
"o στρεπτιχῷ εἰς προσοχὴν dixívoog χρᾶται EUN ὑμέων ἀν ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος is epu, 000i ἐνὶ 

50 μεγάροισι γερούσιον αἴϑοπα οἶνον αἰεὶ nivz*r* ἐμοῖσι», coke A ἀοιδοῦ; ( Vers. 8.) δύο ταῦτα 

λέγων ἐξαίρετα δοκοῦντα τοῖς «Ψαίαξι, ( Vers; 9.) τὸ αἰξὶ πίνειν, καὶ τὸ ἀκούειν ἀοϊδοῦ, toU δημοδοχοῦ 501 

δηλαδή. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἐφιέμενος (Vers. 7.) &vri τοῦ ἐντελλόμενος" ὅϑεν καὶ: ἐφημιοσύνη καὶ ἐφετμὴ 
ἡ ἐντολή. (VWers.8.) Τερούσιος δὲ οἶνος, ὡς καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι; ὃ ἐν τῷ τῶν γερόντων ἤτοι τῶν ἐντίμων 
συμποσίῳ πινόμενος. (Vers. 9.) «Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦϑα τῷ πίνειν καὶ τὸ ἐσθίειν συνεξαχούξται. 10 
»uxG δὲ ὅμως ἐχφωνεῖσδιαι τὸ πίνειν, ἐπεὶ χαὶ συμπόσιον ἡ τοιαύτη σύνταξις καλεῖται καὶ εἰλαπίνη ὡς 

60 ἐπὲ πολύ. ᾿χαλεῖται μέντοι ἔστιν ὅτε καὶ δαὶς, ὡς τὸ, τίς δαὶς τίς δ᾽ ὕμιλος. τὸ δὲ ἀκουάξεσϑε δῆλον 
ὅτι τοῦ ἀκούειν ἐστὶ παραγωγή.: ( Vers. 11.) Ὅτι χρυσὸν πολυδαίδαλον ᾿Αλκίνοος, ἐνταῦϑα λέγεν τὸν 

1731 ἀργὸν καὶ ἀκατέῤργαστον zci εἰς πολλὰ δαιδάλλεσϑαι ἐπιτήδειον. τοιοῦτος δὲ ὃ τῶν τα λάντων ἃ 
ᾳφϑάσας ἔλαβεν ἐκ τῶν Φαιάκων Ὀδυσσεύς. δῆλον δὲ ὕτι ἐκ τοῦ πολυδαιδάλεος ἑξασυλλάβου σὑὐγκέκο- 
πται ὃ πολυδαίδαλος, καὶ Ort ἐκ τοῦ Κρητικοῦ Δαιδάλου καὶ "ἡ τοιαύτη λέξις, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. 
(Vers. 13.) Ὅτι πρὸς τοῖς ἤδη δοϑεῖσι δώροις τῷ ᾿Οδυσσεῖ καὶ ἕτερα παρέλκων ἐχ τῶν βοὐληφφόρων 
᾿“λκίνοος χάριν ὧν ἐῤῥητόρευσεν Ὀδυσσεὺς, φησίν" “ἀλλ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα! μέγαν ἠὲ λέβητα ἄνδρα- 

το κάς. ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον τισόμεϑα. ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς ᾿ἢ χαρίσασθαι: -Tovéov 
δὲ ὅτε ἐν ἀσαφεῖ παραῤῥίψας τὸ, τρίποδα ἠὲ λέβητα, οὐ διήρϑρωσε νῦν εἴτε τοῦτο εἴτε ἐχεῖνο γέγονεν, 20 
ἀλλὰ σιγᾷ τὸ μὴ ὃν ἀναγκαῖον ἱστορηϑῆναι, χαλκὸν εὐήνορα εἰπὼν αὐτὰ uer ὀλίγω, ὃς ὕλη τοῖς τοιοῦ- 

τοις ἐστίν. ἐν δέ γε τοῖς ἑξῆς εἰπὼν περὶ Ὀδυσσέως, ὅτι τρίποδας περικαλλέας 70€ λέβητας qoid ues, boa " 
φαίνει μὲν ὡς zai τρίποδες xai λέθητες ἐδόϑησαν τῷ ̓ Οδυσσεῖ, ov διευχρινεῖ δὲ τὸ ποσόν. “εἴ δέ τις eb 50 
ἀνδραχὰς λαβεῖν τὸν Ὀδυσσέα zai τρίποδας καὶ λέβητας, κωλύεται εἰς τὸν νοῦν διὰ τοῦ; τρίλοδονμεχῶν 

30 ἠὲ ̓ λέθητα. εἰ μὴ ἄρα γράψοι τις καὶ ἐνταῦϑα τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα. τότε γὰρ ἔσονται 'évopa- 

κὰς τρίποδες δεχατρεῖς καὶ λέβητες δεκατρεῖς, 0 κρεῖττον. φέρεται γὰρ καὶ τοιαύτη γραφὴ ἕν ἘΞ ὭΣ 
βεστέροις τῶν ἀντιγράφων. Τιμιώτερον δὲ λέβητος ὃ περικαλλὴς τρίπους. διὸ aci Ἡφάιστος ἐν 1 odd 
ἀσχολεῖται εἴκοσι τρίποδας τεύχων. Διαφορὰ δὲ τρίποδος καὶ λέϑητος φανήσεται “ἐν τοῖς ὲ ἑξῆς. 

(Vers. 12.) Βουληφόρους δὲ AAzivoog τοὺς τῶν Φαιάκων προὔχοντας λέγει, ἑαυτῷ ὑποκχρατήσαβ, : 
80 ὡς xai προεδηλώϑη, τὸ, ἐξ αὐτοῦ ἔχεσϑαι Ἀξργον τε ἔπος τε. ὃ ἐπιβεβαιώσας Sx Pd e o 

πάντων, ὡς τοῦτο uiv οὕτω δὴ ἔσται ἔπος αἴ xev ἔγωγε ζωὸς ἀνάσσω. ὥςτε αὐτὸς μὲν ἄναξ, o» δὲ Be 
ποὶ οὐ μόνον βουληφόροι, ἀλλὰ χαὶ ἄριστοι, ἤδη δέ γε χαὶ βασιλεῖς διὰ τὸ πάνυ ἔντιμον, ὃ BÉ 
ἄλλων ἐφάνη. (Vers 14.) Τὸ δὲ ἀνδραχὰς ὀξύνεται uiv κατὰ τὸ ἑκὰς καὶ ἀγκὰς καὶ ἐντυπᾶς. δηλοῖ δὲ FP 
xar ἄνδρα, ἵνα μὴ τὸ τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα ἐπὶ ἑνὸς μόνου τρίποδος καὶ ἑνὸς λέβητος νοηϑείῃη, ἀλ ὦ 

4o ἑνὸς κατὰ ἕχαστον ἄνδρα ἡμῶν δηλαδὴ τῶν δεχατριῶν βασιλέων, ἵνα καὶ οἱ τρίλποδες καὶ οἱ λέβητες τρεῖς 
εἶεν zai δέκα. (Vers. 15.) οὐ γὰρ ἂν εἷς ἢ ἐξ ἡμῶν τῶν προεχόντων ἢ ἐκ τῶν δημοτῶν δυνηθείη) rein 

τοσαῦτα προιχὸς χαρίσασϑαι, ἤγουν προῖχα καὶ Oopray. Φρύνιχος δέ, φασιν, ἀνδρακάδα που pi τὴν 
τῶν ἀνδρῶν δεχάδα, ἀπὸ εὐθείας τῆς ἡ ἀνδρακὰς, ἵνα ἢ τὸ ἀνδρακὰς ἀντὶ τοῦ κατὰ δέκα ἄν, Qao 

0 nto ἐνταῦϑα ovx εὐσυμβίβαστον. τινὰ δὲ τῶν ἀντιγράφων ἔχουσιν ἄνδρα κάϑ ἡμεῖς δὲ καὶ hi wo " 
ἐξ ὀρϑοῦ λέγῃ κοινῶς, ὅτε δῶμεν χατὰ ἄνδρα. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ, ἄνδρα κάτα: ἐκ δὲ τοῦ ῥηϑέντος 

ἀγείρειν εἴτουν ἀγυρτάζειν χαὶ ὃ ἀγύρτης γίνεται χαὶ ἀγυρμός. Τὸ δὲ τισόμεϑα οἱ μὲν παλαιοί φασιν 
εἰςπραξόμεϑα. ἔστι δὲ ze συνήϑως εἰπεῖν ἀποτίσομεν. τὸ γὰρ ἐκ τοῦ δήμου ἀγερϑὲν τοῖς MC 
ἀποδοϑήσεται ὑπὲρ ᾧ ἄρτι δεδώχασι τῷ Ὀδυσσεῖ. 'Ioréov δὲ ὅτι τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, E vhi dad 
τὰ δωρηϑεντα σμιχροπρεπὲς μὲν, ἔϑος δὲ ὅμως παλαιὸν κατὰ τὰς λεγομένας συνδοσίας καὶ διανομῶς. 

So (V ers. 15.) "Ὅτι δὲ προῖχα οἱ παλαιοὶ τὴν δωρεὰν ἔλεγον, καὶ ὅτι ἐκ τοῦ καταπροΐξασϑαι αὐτὴν Mero 
δηλοῦται καὶ ἀλλαχοῦ. εἴη δὲ ἂν τὸ καταροίξασϑαι ὅμοιόν τι τῷ καταπροήσεσϑαι, ὕ ἐστι προδοῦναι. ἐρ μή] 
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0S χαρισα 

ἕ H Σ διὰ προιχ 5) 
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i£. ὡς δηλοῖ τὸ, προιχὸς χαρ ἔχει. ἔστι γὰρ τὸ μὲν : , i£ ὅτι 

ly«pie ἡ προῖξ. ὡς δὴ ὃς δὲ χαὶ ὥμφω ἔχει. ἔστι y ἦν ἐστιν. ἡ δὲ τοιαύτη προῖξ 

E a 3x coto ἢ 0 Ξ S 
δὲ χαι αι φ za 2c " ἐστιν. 7) 

— 4 

γευϑείη δ᾽ ἂν xci yc σασϑαι: ἐλλειπτιχῶς ἴσϑαι τῶν us "Ourgov ' ὧν δοῦλος ἐστὶ τοῦ λέχους, 

» 
ize Acotoc εἰ 1 ' T οἴχα vTO€L 

᾿ 
ἤθε 0c ὃ ων oo 

* 22 ὃ , 

v προῖχ 
(oU δώρου τὴν πρ 

2 * ἐλεύϑερος 
vij On2cOr. 

χοιγότερο ἐπὶ γαμηλίου δῶρ 
» 'δης, εἰπών s c οσφερομένη 

ὴ ὑἕπι γα! 
T τι Evouti 185 

' M "OELY ?] πρ 
' V 

- TO μέντο τί iv; ἐν ᾿αέϑον 5 & Ἢ «oc τὸ φέρ , E 5: δωρεὰν δοῦναι, 

προιχα. i δηλοῖ φασιν, e " ? qeor) μὲν πας 
N U μόνον TO ωρ 

3 ἡ) λέγεται, δηλοῖ, ἧς ἔχων. ἔστι δὲ φερ ἵξασϑαν γὰρ οὐ L ἦ Vers, 19.) 

καὶ φέρνη) sp js φεῤνῆς ἔχ 
ἡμενα προΐξα NE χώτερον. ( 

Ξ LOUPE SEM ms UCUVOLUE D ἐγέται ᾿Αττιχώτερ " 

yov TO GOL (£o. οὗ δύο oy, 
ἔσϑαι λέγετο n τῶν χρησιυ- 

πέεέπραμε 5 ' Po () προιξω. 
A χκαταπροὲσ 

ἐν er eto ὁπλοποι S » 

N TO προικ 
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* τελοῦντα Orc 5 
L λχὸς 

i$ δὲ παρὰ - καὶ π 
(Aet ποτὲ GUVTE i λεϑήτων χαλχός. χα 

Eos τὸ E ἀνεν δα» "3 AE τὸν εἰς ἀνδρίαν πάλαι τς τριπόδων καὶ λεβήτων χα (s 20.) 6o 

[d , χανταῦϑα λέ) 
0 τῶν ἐνταῦϑα TQU , yevéaU ct. E 

« κὸν εὐήνορα zevravó« da δυνάμει ὁ τῶν i i οὕλτως εὐήνωρ γενέ zv. odo Gus gU 

Ὅτι χαλχὸ ἐς δὲ τοιοῦτος ἀλλο τ ϑῆναι χαὶ Ov αν τείας Ἐς zai διαχογεῖν οὐκ P4 

MR ἐνεργείᾳ δὲ dies & xai ὁπλοποιὴη : δώροις, ἀλλὰ καὶ διε X ER τ 

μος ἢν. ; ; p^ δυνάμενος ποτ 6 es uáydywarzicUtde «uot , ἑταίρων βλάπτοι ἐλα ) 

B τ nuc ᾽ ὺν Ὀδυσσέα ov μ 
Η - 1 τινὰ Ν 5 

Vers 21. 

CQ CUTO70 E00 ὁ ov OOvo 
()yxe τὰ δῶρα, L : ὃ οἱ ἄνεμοι. ( hod 

10 ΑΙ. ̓Αλκίνοος τιμῶν MPONEEDUN ns ζυγὰ κατέϑϑηγκε T ios τὸν ἀσχὸν ἐν ᾧ οἱ Hero συμβαίνει 

ὑτὸς γὰρ ἰὼν διὰ ὲ «Αἰόλος αὐτὸς κατέδησε τὸν «c ἄμφω yao ; 
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Et rupes ΝΑ ic. οὕτω καὶ -AtoAog | τὸ ἐζεύχϑαι ἐπὶ yov, πύκα ἕδραν χρησιμα cive 9 

ὁπότε σπέρχοίατο ἐρετμοῖς. , ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ ἐξ uos L χαὶ εἰς χαϑέδρ EN, S rer *5ga-1732 

ὁπότε σπέρχ χὰς λέγει καϑέδρας. / ἧς νηὸς ζευγνύναι κα E γενομένην duci : 

Ζυγὰ δὲ τὰς ναυτικὰς λῶ | τὸ τοὺς τοίχους τῆς νηὸς og τῷ Ὀδυσσεῖ τὴν τε) i τὴν τοῦ Ὀδυσσέως 
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(Vers 24.) Füctminten De ἤχου δὲ ἀοιδὴν obe qi λέ /£L πρὸς Ἥλιον πότε τα δὲ χείαντες δαί- 
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αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ὕτο δὲ παντὶ ἀρμόζει τοῦ D ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ τ tog Πελίοιο δόρπον 

ἐνέαινε νέεσϑλαι. τοῦτο δὲ ; U ᾿Οδυσσέως ἔπειξιν ἐπιφέρει MS δ᾽ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἐπισπεύδει δὲ τὸν 

μ M e λλὴν τοῦ 
alti Ἰσπασίως Kr s cA(OLO. PmLO7U : 
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τάσσεται τὰ συνήϑη. ( Vers.49.) ᾿Αρτεμὴς δὲ xoi νῦν ὃ ὑγιὴς καὶ, ὡς εἰπεῖν, ἀκέραιος καὶ ὅλος, 
ὡς οἷονεὶ ἀτεμὴς, ἢ καὶ ἄρτιος. ἐξ οὗ δοχεῖ κατὰ τοὺς παλαιοὺς παρωνομάσϑαι χαὶ ἡ παρϑένος "4ρ- 
τεμις. (Vers. 45) ᾿“ρετὴν δὲ παντοίαν τὴν εὐδαιμονίαν λέγει. ἐντεῦϑεν δὲ λαβόντες oi μεϑ' Ὅμηρον 

So συγχεχροτῆσϑαι τὴν εὐδαιμονίαν φασὶν ἐξ ἁπάσης "ἀρετῆς. ἔτι δὲ τῆς ῥηθείσης ἀρετῆς, ἑρμηνεία τὸ, 
μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη, ὥς mtQ καὶ τοῦ, χαῖρε διαμπερὲς, τὸ, εἰσόκε γῆρας ἔλϑῃ καὶ ϑάνατος. 
( Vers. 56.) Ὅτι οἱ μὲν τῶν Φαιάκων ἄριστοι αὐτόϑεν ἐξ ἑδρέων ἢ ἐξ ἑδέων ἔσπεισαν πέμποντες τὸν 
᾽Οδυσσέα. ἱδρύσεως γὰρ καὶ μονῆς τῆς κατὰ χώραν ἔδει αὐτοῖς. Ὀδυσσεὺς δὲ ἀναστὰς ἔσπεισεν, ἀπιέ- 
yat γὰρ αὐτὸν ἔδει. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ τῇ ̓ ἀρήτῃ ἐν χειρὶ ϑεὶς τὸ δέπας ἐπεύχεται τὰ προσεχῶς ἄνω ῥηθέντα. Yo 
(Vers. 57.) Καὶ σημείωσαι ὅτι πρόποσίς ἐστί τις καὶ 0 πὲρ ἐνταῦϑα ποιεῖ Ὀδυσσεύς. προτείνει γὰρ 
τῇ ἑστιάτορι δέπας ὥςτε πιεῖν, χαϑὰ χαὶ ἐν ᾿Ιλιάδι ὃ αὐτὸς τῷ ̓ Αχιλλεῖ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ τῷ δούλῳ 
Εὐμαίῳ. καὶ γὰρ καὶ τὸ, πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ ᾿Αχιλλῆα, προπόσεως ἦν. καϑ' ἣν πλη- 
ροῦντες δέπας ἐδίδουν πρός τινα, ὡς καὶ νῦν ᾿Οδυσσεὺς τῇ dong. καὶ ἦν, φασὶ, κυρίως προπί- 
νεῖν τὸ πρὸ ἑαυτοῦ διδόναι τινὶ πίνειν. ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ ποτήριον ἀποχαρίζεσϑαι. ( Vers. 63.) 

ἀοὍτι τὸ ἐξῆλϑε περιφράζων φησίν" ὡς εἰπὼν, "ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο. ἀλλαχοῦ δὲ ἐπὶ εἰσόδου ὑπερέβη 
λάϊνον οὐδόν φησιν. (Vers. 64.) ἐνταῦϑα δὲ βιωτικῶς ἅμα καὶ φιλοφρόνως κήρυχά τε στέλλει ὁ βασι- 
λεὺς ἡγεῖσθαι τῷ Ὀδυσσεῖ ἐπὶ νῆα, καὶ δμωὰς δὲ γυναῖχας ἡ δέσποινα πέμπει, (Vers. 67.) τὴν μὲν 
φᾶρος ἔχουσαν ἐὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα, κατ᾽ ἐπιβολήν τινα δηλαδὴ τῆς πρὸ ὀλίγων φιλόφρονος εὐχῆς, τὴν 
δ᾽ ἑτέρην χηλὸν πυκινὴν ἅμ᾽ ἔπεμπε κομίζειν. ἡ δ᾽ ἄλλη ( Vers. 60.) σῖτόν v' ἔφερε καὶ οἶνον ἐρυϑρὸν, 20 
δηλονότι διὰ τοὺς ἐρέτας, ἴσως δὲ καὶ διὰ τὸν ᾽Οδυσσέα. Καὶ ὅρα ὅτι τε ἤλλαξε τὸ σχῆμα εἰπών" τὴν 

5o μὲν *q&gos ἔχουσαν, τὴν δ᾽ ἑτέρην χηλὸν, ἡ δ᾽ ἄλλη σῖτον ἔφερε. (Vers. 67.) καὶ ὅτι κατὰ κυριολε- 504 
ξίαν ἔξρασε τὸ, τὴν μὲν, καὶ τὲ, τὴν ἑτέρην, καὶ τὸ, ἡ δ᾽ ἄλλη. τὸ μὲν γὰρ ἕτερος ἐπὶ δύο εἴωϑε 

λέγεσϑαι, τὸ δὲ ἄλλος ἐπὶ πλειόνων. καὶ ὅτι τὸ ἔπεμπε δὶς εἶπε διὰ τὸ τῆς λέξεως καίριον. ( Vers. θ9.) 
Τὸ δὲ σῖτον καὶ οἶνον ὑποκαταβὰς παραφράζει τε καὶ μετατίϑησιν, εἰπών" κατέϑεντο πόσιν καὶ βρῶ- 
σιν. (Vers. 73.) Ὅτι ἐπιμελούμενοι τοῦ Ὀδυσσέως οἱ Φαίαχες καὶ ἐν τῇ νηὶ κατεστόρεσαν ῥῆγός τε 

θο λίνον τε νηὸς ἐπ᾽ ἰχριόφιν γλαφυρῆς, ἵνα νήγρετον εὕδηῃ πρύμνης. καὶ νῦν Ἀμὲν ἁπλῶς ἔφη νήγρετον. 
(Vers. 79.) ὑποκατιὼν δέ φησιν ὅτι νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε τῷ Ὀδυσσεῖ, νήγρετος, 
ἥδιστος, ϑανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς. (Vers. 117.) καὶ οὐκ ἔστιν οὕτω γοργῶς κάλλιον φρασϑῆναν 

173ϑὕπνον βαϑύτατον. ov χάριν καὶ ὅτε ἐκ νηὸς αὐτὸν ἄειραν ἐν τοῖς ἑξῆς οἱ "Φαίακες αὐτῷ σύν τε λίνῳ 30 
καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι, κὰδ δ᾽ ἂρ ἐπὶ ψαμάϑῳ ἔϑεσαν, οὔπω οὐδὲ τότε ἀφυπνίσϑη δεδμημένος ἔτι τῷ 

εἰρημένῳ ὕπνῳ. πλάττει δὲ ἑ ποιητὴς τοῦτο, οὐ μόνον ὅτι συντελεῖ τὸ πρᾶγμα τῷ παραδόξῳ οἷα φό- 
voy ἀπαραδόχητον φέρον τοῖς μνηστῆρσι, καὶ ἀφορμὰς οὕτω πολλὰς πλατυσμοῦ εἰς γραφὴν χορηγοῦν 
τῷ ποιητῇ, καὶ χαινοτέραν ἐργαζόμενον τὴν τῆς ποιήσεως περιπέτειαν, ὡς ἀγνοήσαντος τοῦ Ὀδυσσέως | 

10 τὴν πατρίδα μετὰ τὸ ἀφυπνισϑῆναι, καὶ ἀπορήσαντος, καὶ *üuvonaD rocyrog, καὶ τοιαῦτα τινὰ ἕτερα 
παϑόντος τε καὶ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ ἄλλως πιϑανῶς πρός γε τὸ φαινόμενον. ἐπειδὴ ἐοίκασιν αἰδεῖ- | 
σϑαιν οἱ Φαίακες μὴ καὶ δόξωσιν ἀφυπνίσαντες τὸν ἥρωα μισϑὸν τοῦ πλοῦ ἀπαιτεῖν" τυχὸν δὲ καὶ 
δεδίασι μὴ συσχεϑέντες καταμηνύσωσι τὴν τέως κεχρύφϑαι δοκοῦσαν Φαιακίαν καὶ οὕτω ῥζον ἐπι ου- ᾿ 
λευϑῶσιν, ἄνϑρωποι, φιληδονίαν συνειδότες ἑαυτοῖς καὶ βίον ἀπολαυστικὸν καὶ ἀπόλεμον, οἷς οὐ βιὸς 

E 

| 
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βασιλῆϊ. (Vers. 63.) Καὶ ὅρα ὡς φανερῶς ἐνταῦϑα βασιλέα καϑ' ὑπεροχὴν ἔφη τὸν ᾿Αλκίνοον. τὼ δὲ 
ῥηθέντα νῦν παρὰ Ὀδυσσέως χρήσιμα πολλαχοῦ, καὶ μᾶλλον, ὅτε τις μεγάλοις προσώποις ἀπιὼν συν- 

h 
. 

[! 

μέλει οὐδὲ qapéron , ἀλλὰ δαῖτες xal χοροὶ καὶ λοετρὼ καὶ τὰ τούτοις σύστοιχα. ὅϑεν καὶ νυχτὸς αὐτοῖς 4o 

ὁ ἀνάπλους γέγονεν, ἵνα μὴ ἔχη ̓ Οδυσσεὺς ἡμέρας οὔσης παρασημειοῦσϑαι τόπους τινάς. ὅτι δὲ καὶ 
εἰκὸς ἦν, τοὺς Φαίακας εἴ περ ἀφύπνισαν τὸν Ὀδυσσέα ἐϑελῆσαι συνέψεσθαι αὐτῷ οἴκαδε, καὶ ὡς 

30 ἐχεῖνος μὴ πεισϑεὶς μὲν ἔδοξεν ἂν ἀγνώμων καὶ ἀφιλόξεκνος, πεισϑεὶς δὲ καὶ συνανελϑὼν οἴκοι, ἐγνω- 

ρίξετο καὶ ἠχρειοῦτο ἐντεῦϑεν τὸ τῆς μνηστηροχτονίας εὐμέϑοδον, δῆλον ἐστί. διαταῦτα γοῦν ἐπέκρινεν 
ὁ ποιητὴς οὕτω καὶ μὴ ἄλλως πέμψαι τὸν Ὀδυσσέα οἴκαδε διὰ τὸ εὐπλαστότερον καὶ πιϑανώτερον. καὶ 

ἕρα ὕπνον τοῦτον, πάνυ χρηστὸν τῷ ᾽᾿Οδυσσεῖ, εἰ καὶ πρὸ τούτων ὑπνώσας ἐδυστύχησεν. Ὅτι δὲ ταῖς 
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τετρώρου καὶ τὸ, ὡς οὐδ᾽ ἂν ἱέραξ ὁ ῥίμφα, ϑέειν ἐστί. xoi ἔστιν ὴ ἔννοια ek cina ἐχ δύο παραβολιχῶν 
ἐνγοιῶν, οὕτω πως" ὡς ἵπποι ἂν τετράοροι ὁρμηϑεῖεν καὶ ὡς οὐδ᾽ ἂν ἱέραξ κίρκος πέτοιτο, οὕτως 
7 Φαιαχιχὴ ναῦς χατὰ ϑαλ ἄσσης ἔϑεεν. ( Vers. 81.) ἐπαινοῦντες δὲ χαὶ ἄλλως τὴν πρώτην παραβο- 

λὴν οἱ παλαιοὶ φασι τὸν ποιητὴν εὖ χεχρῆσϑαι αὐτῇ. ὡς γὰρ ἵπποι τρέχοντες ἐκ τῶν ὄπισϑεν διεγεί- 
ρονται πληττόμενοι, οὕτω χαὶ ναῦς ἐλαυνομένη xia ix τῆς πρύμνης χουφίξεται. Tergaogot δὲ} ἢ 

173 ἀχατά τινας τετράορες ἵπποι οἱ τέσσαρες ὁμοῦ συνεξευγ Ἀμένοι. ἀείρω γὰρ τὸ συζευγνύω, ὥς περ αὖ 
ξυνωρὶς δύο ἵππων σύξευξις, ξυναορίς τις οὐσα᾿ ἢ) xci ἄλλως τετράοροι. ἀντὶ τοῦ τέσσαρες ὀρούοντε Ss 

οἱ δὲ τοιοῦτοι xci τετράσειροι λέν ονται παρὰ τὴν σειράν. ἀφ᾽ ἧς xci ἄσειρος ἵππος ὃ ἄδετος, xal 
παράσειρος ὃ ὃ παρήορος. οἶδεν οὖν, φασὶν, Ὅμηρος χαὶ τὸ τέτρωρον, καϑὰ καὶ πρὸ τούτου τὸν 
χέλητα, εἰ καὶ μὴ ποιεῖ χρωμένους αὐτοῖς τοὺς ἥρωας. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ τετράορος πρωτότυπον τὸ 10 
ἄορ ἄορος. ὅϑεν ὦρες ἐν ᾿Ιλιάδι αἱ vezes. ἀναδραμούσης δὲ τῆς ῥηϑείσης γενικῆς δίς εὐϑείαν, 
γίνονται ἀπ᾽ αὐτῆς οἱ τετράοροι. ἐξ ὧν τὸ ̓ τέτρωρον. 0 περ οἱ γραμματικοὶ, ὡς ἐν δητορικῷ, εὕρηται 
λεξικῷ, ἀξιοῦσι προπερισπᾶν, ὡς ἀπὸ τοῦ τετράορον, καϑὰ καὶ προείρηται ὕπου καὶ ἡ αἰτία κεῖται 
τῆς προπαρδξυτονήσεως. ᾿Αρσένων δὲ ἵππων μέμνηται ὡς αὐτῶν μάλιστα χρησίμων εἰς τέτρωρον. ὅτι 
δὲ χαὶ ϑηλείας εἰκὸς, ὑποζεύγνυσϑαι, 5 ̓4γαμεμνονέη ἐν ᾿Ιλιάδι ción δηλοῖ. ( Vers. 82.) Τὸ δὲ ὑπὸ 

πληγαῖς ταυτὸν τῷ ὑπὸ πληγῶν. καὶ εἰσὶ κεντρηνδχέες οἱ οὕτω πάσχοντες ἵπποι. ( Vers. 83.) τὸ δὲ 
10 ὑψόσε. ἀειρόμενοι ἐμφαίνει δύνασθαι τετραύρους λέγεσθαι, xc οἱ ὁμοῦ τέσσαζρες ἀείρονται, τουτέστι 

xov e xci οἷον μετάρσια ϑέουσιν. 1 ἢ ὧν ἕχαστος διὰ τεσσάρων ποδῶν degere, κατὰ τὸν εἰπόντα rQc- 
γιχὸν, τετραύρου φάσμα ταύρου. Πρωτότυπον δὲ τοῦ αἴρειν τὸ ἀείρειν, ὡς καὶ τὸ ἀεικίζειν ToU. αἰκίξζειν 
καὶ 1j ἀεικία τῆς αἰχίας. ὅμοιον δέ τι χαὶ ἐπὶ τῆς αἰδοῦς γίνεται, καὶ ἐπὶ τοῦ φαείνειν φαίνειν, ΪΚέλευϑον 20 
δὲ καὶ νῦν οὐ τὴν ϑ)ααλασσίαν ἀλλὰ τὴν διὰ χέρσου λέγει ὁδὸν, δεξιῶς οὕτω τὴν λέξιν χρησάμενος ἐν τῇ 
TOU τετρώρου πρὸς τὴν νῆα παραβολιχῆ ὁμοιότητι. ( Vers. 84.) τὸ δὲ πρύμνη ἀείρετο, τῆς παραβο- 
λῆς ἐστὶ τὸ χαιριώτατον. χαϑ' 0 τετραύροις ἵπποις εἰκάζεται, ἐλαυνομένοις πληγαῖς ἐκ τῶν ὄπισϑεν: 
Κῦμα δὲ ϑαλάσσης πρὸς διαστολὴν ποταμίου φησὶ κύματος. εἰσὶ γὰρ καὶ κυματίαι ποταμοὶ, ὡς Ó ποιη- 

τής τέ που ἐδήλωσε καὶ ὃ γράψας δὲ τὸ, κυματίης ἐγένετο. ( Vers. 86.) Τὸ δὲ ἀσφαλέως καὶ τὸ ἔμπε- 
δον τὴν αὐτὴν μὲν δηλοῖ ἔννοιαν. ἔστι δὲ ἔμπεδον μὲν τὸ περὶ γῆν, ἀσφαλὲς δὲ, ὃ μὴ σφάλλεται κλο- 506 
γνούμενον ἢ ἐμποδιζόμενον. Ὁ δὲ ἴρηξ ψιλοῦται ᾿Ιωνικῶς, εἰ καὶ ὃ ἱέραξ δασύνεταν κοινῶς re καὶ 

᾿ττιχῶς. (Vers. 87. ) ὃ δὲ χίρχκος εἶδος ἱ ἱέρακος, χαὶ σύγκειται τὸ γένος τῷ εἴδει xci νῦν χατὰ λόγον 
20 περιβολὴ ἧς ̓  ὡς χαὶ ἐν τῷ, βοῦς ταῦρος, χαὶ σῦς κάπριος, χαὶ τοῖς ὁμοίοις. ἴσως δὲ ὡς mega τὸ χρέ- 

x&v T κρὺξ, οὕτω καὶ παρὰ τὸ κρίζειν ὃ κίρκος, 0 πέρ ἐστιν ἤχου μίμημα, ἐξ οὗ χαὶ τὸ χρίγεν ἐν τῇ 3o 
Daci. χαὶ εἰκὸς μὲν κρίκον εἶναι τὸ ὀρϑὸν, παϑεῖν δὲ μετάϑεσιν πρὸς διαστολὴν ἑτέρου χρίχου τοῦ 
ἀπὸ σιδήρου ἢ τοιαύτης τινὸς VA us. ὅθεν xmi ῥῆμα τὸ χριχῶ χρικώσω. ὅτι δὲ ὃ τοιοῦτος ἴρηξ ἐλαφρό- 
τατος πετεηνῶν, ζωϊχὴ ἱστορία ἐστί. ( Vers. 89.) To δὲ ϑεοῖς ἐναλίγκια μήδε ἔχοντα ἐγγύς ἐστι τοῦ, 

4i iro ἀτάλ avrog. ( Vers. 91. ) Ἔν δὲ τῷ, ἀνδρῶν πολέμους, γοητέον ἰδικήν τινα μετοχὴν, οἷον, 

ἀνύων, 3j τολ ὑπεύων, ἢ τι τοιοῦτον, τὸ γὰρ πείρων οὐχ᾽ ἁρμόττε εἰ ἐπὶ ἁπλῶς πολέμου" xci ἔστιν ὅμοιον 

τῷ, σῖτον καὶ οἶνον ἔδων. ὅτι δὲ τὸ ; πείρειν χαὶ ἐπὶ τοῦ περᾶν λέγεται, προέγνωσται. ( Vers. 90-) Τὸ 

δὲ πολλὰ πάϑεν ἄλγεα ὃν χατὰ ϑυμὸν, παρείλκυσται μὲν x τῆς ἀρχῆς τοῦ βιβλίου. δηλοῖ δὲ ὡς χρὴ 
οὕτω xci ἐκεῖ στίζειν cl μὴ ἀναγινώσχειν, ἀρνύμενος ὃν κατὰ ϑυμόν. (Vers. 92. ) To δὲ λελασμέ- 
νος, οἰχεῖον ὑπνοῦντι vi; θετον. ϑανάτῳ μὲν γὰρ ἄγχιστα ὃ τοιοῦτος ὡς ἐῤῥέϑη ἔοικεν. ὕπνος. ϑανόν- 
τῶν δὲ ἴδιον μυϑιχῶς τὸ πίνειν τοῦ τῆς Zi» ὕδατος. ( Vers. 89. ) Σημείωσαν δὲ ὅτι τε τὸ, ἄνδρα 4o 
φέρουσα ϑεοῖς ἐναλίγκια μήδε ἔχοντα χαὶ ἑξῆς, προσπαϑῶς ὃ ποιητὴς ἔφη : xor ἐνδιάϑετον λόγον ἐπὶ 

30 τῷ Ὀδυσσεῖ, ὡς εἰ καὶ μήτηρ φίλον παῖδα χοι "μίσασα λαλεῖ, τι ἐπαίνου εἰς αὐτόν. ( Vers. 92. ) xai ὅτι 

σεμνὸς ἐνταῦϑα στίχος κατὰ τὸ ὁλοδάχτυλον τὸ, δὴ τότε γ᾽ ἀτρέμας εὖδε λελασμένος ὕσσ᾽ ἐπεπόνϑει, 

ὁποῖον σὺν ἄλλοις zat ἐν ̓ Ιλιάδι τὸ, κεῖτο μέγας μεγαλωστὶ λελασμένος ἱπποσυνάων. ( Vers. 93. ) Ὅτι 
μετρῶν ὃ ποιητὴς τὸν ix Φαιάκων ἕως xci εἰς ̓ Ιϑάχην πλοῦν μιᾷ νυχτὶ ἀνυσϑῆναι αὐτὸν ἱστορεῖ, φησὶ 

γοῦν" εὖτ᾽ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος gre μάλιστα ἔρχεται ἀγγέλλων φάος ᾿Ηοῦς ἠριγενείης, ὃ καὶ 
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Φωσφόρος διατοῦτο καλούμενος ὥς περ αὖ πάλιν ὃ ἕσπερός τις ἕτερος διὰ τὸ πρὸς τὸν τοιοῦτον ἀνάπαλιν, 
τῆμος δὴ γήσῳ (V ers. 95. ) προσεπίλνατο ποντοπόρος γηῦς. εἰ δὲ τυχὸν δοκοίη 0 λόγος ἀπίϑανος διὰ τὸ 
χατὰ τὸν μῦϑον πολὺ τοῦ ἐν μέσῳ διαστήματος, ἐχτετόπισται γὰρ κατ᾽ αὐτὸν ἡ τῶν Φαιάχων νῆσος, ἀλλὰ 
τὸ πάνυ πολὺ τάχος τῶν Φαιακιχῶν νηῶν εὐπαράδεκτόν πως τὸν λόγον ποιεῖ. (Vers. 96.) Ὅτι 2 "πα στε, 
κόν τι κανταῦϑα γράψαι προϑέμενος ὃ ποιητὴς ἐχφράξει τόν τε ἐν τῷ δήμῳ τῆς ᾿Ιϑάκης Ἀλιμένα, χαὶ τὸ 4o 

ἐχεῖσε νυμφαῖον ἄντρον, τὸν μὲν ἑπαινῶν ὡς γαυσὶν ἀγαϑὸν i ἐνορμίσασϑαι, τὸ δὲ ἄντρον ὑποτιϑεὶς 
εἰς δἰ μεῖον τοῖς τοῦ Ὀδυσσέως χρήμασιν, ἅ περ ἀναγκαῖον ἦν πιϑανῶς κρυβῆναι. ἄλλως γὰρ οὔτε 

αὐτοῦ που ἐν ὑπαίϑρῳ ἐχρῆν αὐτὰ κεῖσθαι, οὔτε περὶ τοὺς ἀγροὺς ἀχϑῆναι, οὔτε πολλῷ πλέον ἐπὶ 

τὴν πόλιν. ἄρχεται δὲ ἀπὸ συνήϑους ὑ ὑπαρκτιχοῦ ῥήματος χαὶ φησί Φόρκυνος δέ τίς ἐστι λιμὴν ἁλίοιο 

10 γέροντος ἕν δήμῳ ̓ Ιϑάκης. δύο δὲ προβλῆτες ἐν αὐτῷ ἀχταὶ ἀποῤῥῶγες λιμένος ποτιπεπτηυῖαι. αἵ T 

ἀνέμων σχεπόωσι "δυσαήων μέγα xU ἔχτοϑεν. ἔντοσϑεν δέ τ᾿ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι νῆες ἐύσελμοι or^ 5o 

ἂν ὅρμου μέτρον ἵχωνται. αὐτὰρ ἐπὶ χρατὸς λιμένος τανύφυλλος ἐλαίη. ἀγχόϑι δ᾽ αὐτῆς ἄντρον ἐπή- 
507 ρατον ἠεροειδὲς, ἱρὸν νυμφάων, αἵ ΙΝηϊάδες καλέονται. ἐν δὲ χρητῆρές τε καὶ ἀμφιφορῆςς ἔασι λάϊνοι. 

ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα τιϑαιβώσσουσι μέλισσαι. ἐν δ᾽ ἱστοὶ λίϑεοι περιμήκεες. ἔνϑα τὲ νύμφαι φάρε᾽ ὑφαίνου- 
σιν ἁλιπόρφυρα ϑαῦμα ἰδέσϑαι. ἐν δ᾽ ὕδατ᾽ αἰενάοντα. δύω δέ τέ οἱ ϑύραι εἰσίν. αἱ μὲν πρὸς “Βορέαο 

κατοιβαταὶ ἀνϑρώποισιν. ( Vers. ἔνι: ) αἱ δ᾽ αὖ πρὸς Νότου "εἰσὶ ϑεώτεραι. οὐδέ τι κείνῃ ἄνδρες 60 

ἐσέρχονται, ἀλλ ἀϑανάτων ὁδός ἐστι. ταῦτα δὲ πεπλασμένα εἰσὶν, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. διὸ καὶ ὃ 11ορ- 
φύριος τὸ πᾶν τοῦτο ἄντρον εἰς ἀλληγορίαν μεταλλαξεύει, λέγων καϑόλου πᾶν ἄντρον καὶ σπήλαιον τῷ 
κόσμῳ καϑιερῶσϑαι καὶ "πολλὰ γράφων εἰς αὐτὸ, ὡς οἷα τοῦ χόσμου ἄντρου τινὸς ὄντος μεγίστου.1 735 

20 (Vers. 103.) 6 cep ἠεροειδὲς μὲν Agro: διὰ τὸ τῆς ἀρχεγόνου ὕλης αἰσχρὸν καὶ ἀνείδεον, (Vers. 104.) 

᾿Επήρατον δὲ, διὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ εἰδοποιητιχὴν διακόσμησιν, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὃ κόσμος ἐκλήϑη. 

ἄλλως γὰρ πῶς ἂν εἴη, Φησὶ, τὸ αὐτὸ καὶ ἠεροειδὲς καὶ ἐπήρατον, τοῦ ἠεροειδοῦς φοβεροῦ μᾶλλον ὄντος 

οὐ μὴν ἐπεράστου; νύμφας δὲ “Ναΐδας € ἐχεῖνος ἀλληγορεῖ ψυχὰς ἰούσας εἰς γένεσιν. (Vers. 105.) αἷς 
χρατῆρας οἷον τινὰς καὶ ἀμφιφορεῖς ὁ "μῦϑος δίδωσι τὰ κατ ᾿ἀνϑρώπους “σώματα. αὐτά τε γὰρ ἐκ γῆς, 10 

καὶ οἱ κρατῆρες γῇ ὠπτημένοι εἰσίν. CVer 8. 108.) οἱ δὲ ὑφασμένοι ἱστοὶ τῶν νυμφῶν σαρκοποιΐα ἐστὶν ἢ 
ἐν ὀστοῖς ὁποία καί τισι στήμοσιν. 1] καὶ ϑαῦμα ἰδέσϑαι λέγεται διὰ τὸ κατὰ φύσιν ϑεῖον τῆς τοιαύτης 
ἱστουργίας. (Vers. 106.) ἡ δὲ τοῦ μέλιτος ἐργασία καὶ αὐτὴ ψυχαῖς φησὶν οἰχεία διὰ τὸ τοῦ μέλιτος 
πολυδύναμον, γλυκύ τε ὃν τῇ γεύσει καὶ συναγόμε «yov ἐξ ἀνϑέων ὑπὸ μελισσῶν" ὧν τῇ κλήσει αἱ δικαίως 
βιοτεύουσαε ψυχαὶ ὀνομάζονται καὶ πρὸς τὰ ϑεῖα τῇ καϑαρότητι ἢ καϑάρσει στρεφόμεναι, μέλισσαι 

8o καλούμεναι χαὶ αὐταὶ, διότι χαὶ esie ἐστὶ τὸ μέλε δυνάμεως xL συντηρητικῆς" τραύματα TE 

γὰρ χρόνια μέλιτι, ἐκκαϑαίρονται, xci πολλὰ τῷ μέλιτι μένει ἄσηπα. καὶ οὕτως ἱκανῶς ἐνδιατρίψας 

ὃ φιλόσοφος χατά τινα μυῖαν τῷ Ὁμηρικῷ μέλιτι ( Vers. 109.) λέγει xci τὰς δύο πύλας τοῦ ἄντρου 
χαρχίνον εἰναι καὶ αἰγόκερων, ὧν διὰ μὲν αἰγοχέρωτος ἐδόξαζόν τινες ψυχὰς ἀνιέναι, διὰ δὲ καρκίνου 
καταβαίνειν, ὡς εἰναι τὸν μὲν καρχίδνον Βόρειον χαὶ καταβατικχὸν, αἰγόχερων δὲ Νότιον καὶ ἀναβα- 20 
τιχὸν ψυχῶν tig ϑεούς. διὸ χαὶ ϑεωτέρας εἶναι αὐτάς. χαὶ τοιαῦτα λαλεῖ πολλὰ γλαφυρότητι λήρων 

πυχάζων τὸ τοῦ μύϑου γλαφυρὸν c ἄντρον. (Vers: 96.) ὃ μέντοι γεωγράφος μὴ εἶναι φησὶν ἐν ᾿Ιϑάχῃ 

γῦν ἄντρον τοιοῦτον ὁποῖον ὃ ποιητὴς φράζει, μηδὲ νυμφαῖον, (Vers. 103.) διὼ τὸ μεταβολὴν ὡς 
εἰχός τινα συμβεβηκέναι τῷ μακρῷ χρόνῳ. Φόρκυνος δὲ λιμὴν ὃ ῥηθεὶς λέγεται ἢ διὰ τὸ ἴσως τιμᾶ- 

σϑαι Φόρκυνα ἐχεῖ ἢ καὶ διὰ τὸ ἀγαϑὸν εἶναι τὸν λιμένα καὶ οἷον σώζεσϑαι ὑπὸ Φόρκυνος τοὺς ἐν 
4o αὐτῷ καταίροντας. ἄλλως δέ γε καὶ πᾶς λιμὴν Φόρχυν κατὰ τὴν ἀλληγορίαν ἐστὶν, ümov φέρονταί, 

φασιν, αἱ δλχάδες. (Vers. 96.) Τίς δὲ ὃ τῆς ᾿Ιϑάχης δῆμος, ἤδη σαφῶς προδεδήλωται. "“ποῤῥῶγες 

δὲ ἀκταὶ αἱ διεῤῥωγυῖαι, ὡς οὕτω στόμα εἶναι τῷ λιμένι δι᾿ αὐτῶν οἷον λείως δέξασϑαι κατὰ ψάμμου 
τὴν Φαιακικὴν vue, ὡς ὃ ποιητὴς β βούλεται. ( Vers. 97-) Ὅρα δὲ καὶ ὡς οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πέτραι προ- 
βλῆτες, ἀλλὰ ἀκταὶ προβλεβλημέναι τοῖς κύμασι, καὶ περια) "γγύουσαι αὐτὰ, ὡς ἐντεῦϑεν τὸν μέσον 
αὐτῶν λιμένα γαληνιᾶν. (Vers. οδ.) Ποτιπεπτησυῖαι δὲ αἱ προςπεπτωκυῖαι πρὸ τοῦ λιμένος καὶ δίς 

σχέπην οὖσαι τῶν ἀνέμων. (Vers.99.) Τὸ δὲ σχεπῶ περισπώμενον, ἐξ οὗ τὸ σχεπόωσι, πρωτότυπόν 
Coxwzur. iN Opvss. Tox. II. 
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ἐστι TOU σχεπάζω, Ἀὼς xci τὸ πετῶ τοῦ πετάζω, καὶ τὸ βιβῶ τοῦ βιβάζω, 0 δηλοῖ τὸ ὀχϑξύειν, ὡς ἐν 

ῥητορικῷ εὕρηται λεξικῷ, ἔτι δὲ καὶ τὸ ἁπλῶς βαίνειν. Τὸ δὲ δυσαήων σημειῶδες ἐ ἐστί. γέγονε γὰρ ἐκ 
τοῦ δυσαὴς, δυσαέος, καὶ κατὰ ἔχτασιν δυσαῆος xo ὁμοιότητα oU ᾿Πρακλῆς ᾿Πρακχλῆος, καὶ “Ἄρης 
"Adouoc, καὶ Διοχλῆος ποτὶ δῶμα, zal ᾿Ιφιαλῆος, xci τῶν ὁμοίων. (Vers. 100.) Τὸ δὲ ἐντὸς τοῦ 

λιμένος ἄνευ δεσμοῦ μένειν τὰς νῆας, ὃ δὴ λιμένος ἔπαινός ἐστιν, ἡ τῶν (Φαιάκων νῆσος οὐ δοχεῖ 
ἔχειν, εἴ περ πρὸ ὀλίγων ἀναπλέοντες πεῖσμα ἔλυσαν ἀπὸ τρητοῖο λίϑοιο. (Vers. 101.) Τὸ δὲ ὅρμου 

μέτρον ἵκωνται πε ἐρεφραστιχῶς ἀντὶ τοῦ εἰς τὸν ὅρμον. ἐν ᾧ καὶ ὅρα ὡς φανερὰ κἀνταῦϑα διαφορὰ 
λιμένος xai ὅρμου. ἐπεὶ οὐχ ̓ ἁπλῶς ἐν τῷ λιμένι μένουσιν αἱ νῆες ἄνευ δεσμοῦ, «AX ὅτε ὅρμον ἵχωνται. 
(Vers. 102.) ἔστε δέ, φασιν, ὅρμος, τὸ τέλος τῆς ἐν ϑαλάσσῃ καταγωγῆς. Ὅτι δὲ ᾿4“ϑηνᾶς ἱερὸν 
φυτὸν ἡ ἐλαία, καὶ ὡς ἐν ᾿4““ϑήναις πρῶτον εὕρηται, ὃ μῦϑος λέγει. διὸ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ τῆς ἐλαίας 10 

ταύτης πυϑμένι τὰ τοῦ Ὀδυσσέως τίϑενται χρήματα, ὡς οἷον εὐτυχῶς παρακατατιϑέμενα τῇ ̓ ᾿ϑηνᾷ. 

διὸ καὶ συντηροῦνται. Ὡς δὲ ὁμωνύμως ἐλαία καὶ τὸ φυτὸν χαὶ ὃ καρπὸς εἰ καὶ ἄλλως at ̓“ἰττιχοὶ 
&4o ἐλαίαν μέν φασι τὸ δένδρον, ἐλάαν δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ, δῆλον ἐ ἐστίν. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ ῥοιᾶς ᾿φαίνεταν 

εἴτουν ὁόας. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ φοίνικος. xci τοῦ φυτοῦ μὲν χρῆσις πρὸ τούτων παρ᾽ Ὁμήρῳ, καρποῦ 508 
δὲ ἔν τε ἄλλοις μυρίοις καὶ ἐν τῷ, φοινίκων ἐνόρχων, οὕς τινες c εὐνούχους καλοῦσιν δ᾽ ̓ἀπυρήνους. εἰσὲ 
γὰρ xci φοίνικες ἢ μηδόλως ἔχοντες πυρῆνας ἢ σμιχροτάτους. (Vers. 104.) 70 δὲ à ἄντρον ἱερὸν νυμ- 

φάων ὁμοίως πέφρασται τῷ, ἄλσος ἱερὸν ᾿ϑήνης, ὃ πρὸ τούτων που εἴρηται. (Vers. 105.) Oi δὲ 
A ivot κρατῆρες καὶ ἀμᾳιφορῆες ἀναϑήματα νυμφῶν χειροποίητα. οἰχεῖον δὲ πρὸς Νιηϊάδας τὰ τοιαῦτα 

δοχεῖα τοῦ ὕδατος. ( Vers. 106.) Τιϑαιβώσσε tv δὲ κυρίως ἐπὶ μελισσῶν τὸ ἀποτιϑέναι βόσιν ἑαυταῖς, 
0 ἐστι σιμβλ ποιεῖν' οὗ ἡ παραγωγὴ ὁμοία τῇ τοῦ Πυλαιμένους καὶ τοῦ μεσαιπολίου, ὡς ἐν τῇ Ιλιάδι 20 

γέγ ραπται. 3j δὴ ἐχείνη παραγωγῇ ἔοικε μὲν χαὶ τὸ, ἀχρόχολος ἀκράχολος ᾿“ττικῶς ὃ ἄκρως χολούμενος" 
οὐ προςλαμβάνει δέ που καὶ τὸ ἰῶτα χατὰ τὸ μεσαιπόλιος χαὶ τὰ ὅμοια, χαϑὰ οὐδὲ ὃ Ὁμηριχὸς ταλα- 
πείριος, καί τοί γε τῶν ὕστερηγ ἐν τοῖς τοιούτοις τὸ ἰῶτα ^14 aas ὡς δηλοῖ χαὶ ὃ ταλαίπω- 
ρος zai ὃ ταλαίμοχϑος. ΜΈέλισσαι δὲ Ort παρὰ τὸ μήλοις ἐ ἐφιξάνειν ἤγουν ἄνϑεσι γίνεται, καὶ ἕν mum 

5o εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα δεδήλωται. ὡς δὲ xci παρὰ τὸ μέλω χαὶ αὐταὶ καὶ τὸ μέλι, ἀλλὰ τοῦτο xrzotvo ret. 

λέγεται δὲ καὶ ὅτι Alu κηρίνην ὀπώραν λέγει τὸ μέλι. τούτου δὲ παράγωγον ὁ ΜΕλιτος τὸ κύριον, 
καὶ ὃ ἐπὶ ἀφροσύνῃ ἐξάκουστος Μελιτίδης, καὶ 3; ἐντελῶς μὲν εἰπεῖν μελιττόεσσα, συναιρεϑεῖσα δὲ ἰδίως 
ὑπὸ rrixüv εἰς τὸ μελιτοῦττα πρὸς ὁμοιότητα τοῦ, οἰνόεσσα otvoUrre* ἐπὶ μελιπήχτων δὲ ἡ μέλιτ- 
τοῦτα, καὶ οὐχ ἁπλῶς κατὰ τὸ μελιττόεσσα γαλήνη καὶ τὰ ὅμοια. ( Vers, 107.) Oi δὲ λίϑεοι ἱστοὶ 
πιϑανῶς νοεῖσϑαι ὀφείλουσιν. οὐ γὰρ ὕφασμα δηλοῦσιν, ἀλλὰ ὑφαντικὰ ὄργανα, τὸ ἐκ λίϑων δηλαδὴ 5o 
ἀντίον ἐν ᾧ τυλίσσεται τὸ ὑφαινόμενον, καὶ τοὺς ἱστόποδας καὶ τὰ im αὐτοῖς. ( Vers.108.) Ταυ- 
τὸν δὲ ἐν τούτοις τὸ λάϊνοι καὶ τὸ λίϑεοι, μετουσιαστιχὰ γὰρ καὶ ἀμφότερα. ᾿“λιπόρφυρα δὲ φάρεα 
τὰ πορφύροντα δίκην Mes ἢ τὰ ἁλουργά. (Vers. 109.) Τὸ δὲ ὕδατα civaovra ἐν ἑνὶ μέρει λόγου 
γράφεται χαὶ δι᾿ ἑνὸς Y , διὰ τὸ μέτρον. φέρεται δ᾽ ἔν τισι καὶ ἀενάοντα xar ἔχτασιν τῆς ἀρχούσης, 
πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἀκάματος χαὶ ἀϑάνατος xci τῶν ὁμοίων ὅσα τριβράχεα. ( Vers. 110.) Τὸ δὲ πρὸς 
Βορέαο xai πρὸς Νότου ἐλλέλειπται. τὸ γὰρ πλῆρες πρὸς μέρος Βοῤῥῶ καὶ πρὸς μέρος Νότου. 'Ex δὲ 
TOU καταιβαταὶ παρῆχται xoi ὃ καταιβάτης ἢ Ζεὺς 1) κεραυνός. (Vers. 111.) Τὸ δὲ ϑεώτεραι, πρω- 

θοτότυπόν ἐστι τοῦ ϑειότεραι, οὗ ἑρμηνεία τὸ, ᾿οὐδέ τι κείνῃ ἄνδρες ἐσέρχονται καὶ μάλιστα τὲ, 
(Vers. 112.) ἀλλ ἀϑανάτων ὁδός ἐστιν. ὃ δίχα ἐκϑλίψεως γραφὲν ληστρικῷ ποτὲ προσαρμόσει 
τόπῳ, οὐκ ἀπροσφυῶς ἂν λεχϑησομένῳ, ϑανάτων ὁδῷ οὐ μὴν ἀνδρῶν. ( Vers. 111.) Τὸ δὲ ἐκείνῃ 4o 
ἐπίῤῥημά ἐστιν ἶσον τῷ, ἐχεῖσε, el χεῖται ὑπὸ ἀναλογίαν τοῦ ἄλλῃ καὶ ταύτῃ χαὶ τῶν ὁμοίων. 
( Vers. 113.) Ὅτι εἰς τὸν ᾿Ιϑακήσιον λιμένα oí Φαίακες εἰσέλασαν πρὶν εἰδότες. πότε δὲ εἰδότες ἢ πῶς, 

οὔ φησιν ὃ ποιητὴς, ἀλλ ἀφίησι γοεῖν, ὅτι οἴδασιν, ὡς εἰχὸς, Φαίακες Κερχυραῖοι ὄντες ἰϑιϑδῃσίοις, 
175θχείτονες. τοῦ γὰρ ἐχτοπισμοῦ πλ ἄσματος ὄντος ἀληϑές ἐστι τῆς κατὰ Ψαιακίαν Κεφαλληνίας * οὐ πολὺ 

ἀπέχειν τὴν ᾿Ιϑάκην, στενὸν καὶ μετέωρον ἔχουσαν λιμένα, καλούμενόν, φασι, Φόρκυνα, χαὶ ̓ αἰγια- 

λόν τινα iv à νυμφῶν ἱερὸν ἄντρον. Σημείωσαι δὲ καὶ ὕτι τὸ εἰπεῖν ὡς ἴσασιν αἱ Φαιακικαὶ νῆες τὰς 
acte cl 
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ixdorov πόλεις, τοῦτ᾽ ἣν τὸ τοὺς ναύτας Φαίακας εἰδέναι ὅποι πλέουσι. καὶ ὅτι πάνυ πιϑανῶς 

ἐνταῦϑα ἐῤῥέϑη τὸ πρὶν εἰδότες, ἵνα εἰχοτολογηϑῇ τὸ ἐν vvxri τολμῆσαι τοὺς Φαίαχας ἐπεῖξαι κατὰ 

τῆς χέρσου κώπαις ὕλαις τὴν νῆα᾽ ὅ περ οὐκ ἂν ἐποίησαν οὔσης νυχτὸς, εἰ μὴ ἀκριβῶς ἤδεισαν. " loréov 

δὲ ὅτι λέγονται μὲν παρὰ τοῖς παλαιοῖς νυμφαῖοι μύρμηκες οἱ πτερωτοὶ, καὶ οἱ ἐν κήποις δὲ σχώληκες, 

ἄδηλον δὲ εἴ περ ἀπὸ τῶν τοῦ μύϑου χαὶ αὐτοὶ νυμφῶν παρονομάζονται, πλὴν ὕμως εἰχὸς τοῦτό γε ἕως 

ἑτέραν τις αἰτίαν ἀποδῷ. ( Vers. 115.) Ὅτε ἐλλιμενιζομένη χατὰ ᾿Ιϑάκην ἡ Φαιακικὴ ναῦς  Haetoo 

ἐπέχελσεν ὅσον τ᾽ ἐπὶ ἥμισυ πάσης σπερχομένη. τοῖον γὰρ ἐπείγετο χερσὶν ἐρετάων, ἤγουν οὕτω. γὰρ 

ἤπειγον αὐτὴν οἱ ἐρέσσοντες, ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν, ἔσπερχον. ὑποϑετέον δὲ, ἄπετρον καὶ ἀμμώδη εἰναί τε 

καὶ ὑπὸ Φαίακων δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, γινώσκεσθαι τὸν exei αἰγιαλόν. οὐ γὰρ ἂν οὕτως ἡ "ναῦς ἐπέκελσεν & 10 

10 πὲρ αἱ ἀκταὶ πετρώδεις ἦσαν ἢ) καὶ ἄλλως σχληραί. ἐπίτηδες δὲ γίνεται καὶ τοῦτο, ἵνα μὴ ϑόρυβος ἕν 

τῷ κατάπλῳ γένηται. διὸ καὶ τὸν ᾿Οδυσσέα, ὡς καὶ προδεδήλωται, ἤπειρόνδε γλαφυρῆς ἐκ νηὸς ἄει- 

ραν αὐτῷ σύν τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ σιγαλόεντι, (Vers. 119.) καὶ ἐπὶ ψαμάϑῳ κατέϑεσαν δεδμημένον, 

ὕπνῳ βαϑεῖ δηλαδὴ, ὃς αὐτῷ ἐπῆλϑεν ἀγρυπνήσαντι παρὰ Φαίαξιν, ἵνα δηλαδὴ μὴ ἀφυπνισαντὲς 

αὐτὸν, ὡς προεῤῥέϑη, δόξωσι μισϑὸν τῆς πομπῆς ἀπαιτεῖν ἀγεννῶς, ἢ ze κατασχεϑῶσι, καὶ δι᾿ ἄλλας 

δὲ αἰτίας, ὡς προγέγραπται. (Vers. 120.) λέγει δὲ καὶ ὡς χρήματα ἐξάειραν ἤτοι βαστάσαντες ἐξήγα- 

γον, & οἵ Φαίακες ἀγανοὶ ὥπασαν οἰκαδὲ ἰόντι διὰ μεγάϑυμον ᾿4“ϑήνην, ἤγουν διὰ τὴν φρόνησιν, ἧς 

χάριν οἷα σοφὸς ὑπὸ Φαιάκων εὐηργέτηται. καὶ τὼ μὲν παρὰ πυϑμένα ἐλαίης, ὡς προδεδήλωται, 

ἀϑρόα ἔϑηκαν (Vers. 123.) ἐχτὸς ὁδοῦ ἤγουν ἔξω τῆς ὁδοῦ, μή πού τις ὁδιτάων ἀνϑρώπων 

(Vers, 124.) πρὶν Ὀδυσσῆα ἔγρεσϑαι ἐπελϑὼν δηλήσαιτο. δίκαιοι καὶ οὗτοι ὄντες καὶ μήτε ϑελή- 

20 σαντὲς οὑτινοσοῦν ἀποστερῆσαι τὸν ξεῖνον αὐτοὶ, προμηϑευσάμενοι δὲ καὶ μηδὲ ὑφ᾽ ἑτέρων αὐτὸν 

τοῦτο παϑεῖν. αὐτοὶ δέ, φησιν, οἴχονδε πάλιν κίον. (Wers.118.) Ὅρα δὲ ὅτι τε λίνον οὐ δίκτυον 
ἐγταῦϑα λέγει ἀλλ ὕφασμά τι ἐκ λίνου, (Vers. 122.) καὶ ὡς οὐ μόνον ἐπὶ ἀγγείων ὁ Ἀπυϑμὴν, 20 

ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δένδρων. πυϑμένα γὰρ ἐλαίας τὰς ῥίζας ἔφη, οὗ πυϑμένος ἡ ἐτυμολογία γέγραπται ἀλλα- 

509 χοῦ. ( Vers. 128.) Ὅτι καὶ ὃ Ποσειδῶν ἐνταῦϑα κατὰ τῶν Φαιάκων ἀγανακτῶν, χαϑὼ πρὸ τούτου 

διὰ τοὺς τοῦ ᾿Οδυσσέως ἑταίρους ὁ Ἥλιος, ἐκλαλεῖ τὸ λυποῦν βιωτικῶς. καὶ ἀπὸ τοῦ μείζονος λαμβά- 

νῶν ἐπιχείρημα φησί" Ζεῦ πάτερ, ᾿οὐκέτ᾽ ἔγωγε iv ϑεοῖς τιμήεις ἔσομαι, ὅτε μὲ βροτοὶ οὔ τι τίουσι 

Φαίηγκες, ( Vers. 130.) καὶ ταῦτα, οἵ περ ἐμῆς ἔξεισι γενέϑλης. ἐπειδὴ ὃ ἀρχαῖος (Φαίαξ Ποσειδῶνος 

υἱός, φασιν, ἐδόκει καὶ Κερκύρας τῆς ἀσωποῦ. ( Vers. 131.) εἶτα καὶ προ" ϑολὴν κατὰ Φαιάκων ποιού- Zo 

μενος λέγει, ὡς ἐγὼ μὲν ἐφάμην αὐτὸν πολλὰ κακὰ παϑόντα οἴκαδε ἐλεύσεσϑαι, ἐπεὶ σὶ πρῶτον ὑπέ- 

So gyso καὶ χατένευσας. οἱ δὲ εὕδοντα ἐν νηὶ ϑοῇ ἐπὶ πόντον ἄγοντες κατέϑεσαν iv' Ιϑάκῃ, ἔδοσαν δέ οἱ 

ἄσπετα δῶρα, χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλις, ἐσθῆτά ϑ' ὑφαντὴν, πόλλ 00 ἂν οὐδὲ ποτε Τροίης ἐξήρατ᾽ 
Ὀδυσσεὺς, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν. καὶ οὕτω μὲν ὃ Ποσειδῶν, ἀγασάμενος εἴ περ αὐτὸς μὲν μοχϑοῦντα 

Figs “Οδυσσέα ἤϑελεν εἰς ᾿Ιϑάκην ἐλϑεῖν ὡς καὶ εἰς τὴν τῶν Φαιάκων νῆσον. οἱ δὲ οὐ μόνον ἀπόνως 

ἀλλὰ καὶ ἀνεχπαισϑήτως αὐτὸν ὑπνοῦντω τῇ πατρίδι ἀποκατέστησαν. (Vers. 140.) ὁ δὲ τοῦ μύϑου 4o 

Ζευς παραμυϑησάμενος καὶ εἰπὼν τίμιον αὐτὸν ἐν ϑεοῖς εἶναι παραχωρεῖ ποιῆσαι 0 περ ἂν ἐθελήσειεν 

εἰς τοὺς Φαίακας. (Vers. 149.) τοῦ δὲ Ποσειδῶνος εἰπόντος, ἐϑέλειν Φαιάκων περικαλλέα νῆα ἐκ 

πομπῆς ἀνιοῦσαν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ ῥαῖσαι,, ἵνα ἐπὶ δεινῷ μεγάλῳ πτοηϑέντες ἤδη σχῶνται, ἀπολλή- 

ξωσι δὲ πομπῆς ἀνϑρώπων, μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφιχαλύψαι, (Vers. 154.) ὁ Ζεὺς οἷα πολύμη- 
τις μεϑοδεύων ὅπως χρὴ ῥαῖσαι τὴν νῆα φησίν" ὦ πέπον, ὡς μὲν ἐμῷ ϑυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα, 
ὁππότε *tv δὴ πάντες ἐλαυνομένην προσίδωνται λαοὶ ἀπὸ πτόλιος, ϑεῖναν λίϑον iyyvOw γαίης, vii 5o 

4o ϑοῇ ἴκελον, ἵνα ϑαυμάξωσιν ἅπαντες ἄνθρωποι. μέγα δέ σφιν ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι. ( Vers. 160.) 

᾿Ξ δὲ Ποσειδῶν ἀκούσας ἔβη, φησὶν, ἐς “Σχερίην, περὶ ἧς προεγράφη, 00« δηλαδὴ Φαίηκες γεγάασι. καὶ 

5100 μὲν ἔνϑα ἔμενεν. ἡ δὲ ναῦς μάλα σχεδὸν ἦλϑε ῥίμφα διωχομένη. τῆς δὲ σχεδὸν 1A0cv Ἐνοσίχϑων, 
yc λᾶαν ἔϑηκε καὶ ἐῤῥίζωσεν ἔνερϑε χειρὶ καταπρηνεῖ ἐλάσας. (Vers. 160.) τῶν δὲ «Φαιάκων οὗς 
καὶ νῦν δολιχηρέτμους καὶ ναυσικλειτοὺς ἄνδρας λέγει, ὧδε δέ τις Ἀξἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον κατά 60 
τινα ἠϑοποιίαν, ὦ μοι, τίς δὲ νῆα ϑοὴν ἐπέδησ᾽ ἐνὶ πόντῳ οἴκαδ᾽ ἐλαυνομένην; καὶ δὴ προὐφαίνετο πᾶσα. 

Fa 
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χαὶ οὕτω μὲν ἂν ἔφη τῶν τις ἑτέρων Φαιήκων. ᾿Αλκίνοος δὲ, ὦ πόποι, φησὶν, ἢ μάλα δή ue meAal- 
1737g«ar« ( Vers. 179.) ϑέσφατα ἱκάνει πατρὸς Ἀξμοῦ n τοῦ Ναυσιϑόου δηλαδὴ, ὃς ἔφασκε Ποσειδάωνα 

ἀγάσασϑαι ἡμῖν καὶ ἑξῆς τοὺς τέσσαρας στίχους οὖς καὶ ἐν τῷ τέλει τῆς ὃ ῥαψῳδίας ὃ αὐτὸς ἔφη. 
( Vers. 178.) εἶτα ine; € ὡς ἀγόρευ ὃ γέρων, τάδε δὴ νῦν πάντα τελεῖται. εἶτα καὶ ὡς ἤδη τὴν γῆα 

ἐῤῥαισμένην ἰδὼν κατὰ τὸ ϑέσφατον, βουλεύεται περὶ τῶν ἑξῆς καὶ φησίν" &AK ἄγεϑ' ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω, 

πειϑώμεϑα πάντες. πομπῆς παύσασϑε βροτῶν Ore τις ἵκηται εἰς ἡμᾶς. Ποσειδάωνι δὲ ταύρους δώδεκα 
10 κεκριμένους ἱερεύσωμεν αἴ κ᾽ ἐλεήσῃ, "μηδ᾽ ? uiv περίμηκες ( Vers. 183.) pas πόλει ἀμφικαλύψῃ, ἤ ἤγουν 

ὡς κάλυμμά τι καὶ σχέπασμα ἐπιῤῥίψῃ, ὁποῖα πολλὰ μυϑικῶς γέγονεν. ἐξ οὗ δῆλον , ὡς καὶ ὑψηλὸν 
ὄρος ὑπερκεῖσϑαι πλάττει τῆς τῶν ΦΦαιάχων πόλεως. Σημείωσαι δὲ Ort πλάττει μὲν τὰς ῥηθείσας ἄπει- 

λὰς ὃ sinis, ἵνα καὶ μὴ ζητῶμεν ποῦ ποτὲ ἂν εἴη ἡ &ronos Φαιαχία ἣν αὐτὸς τερατεύεται, ὡς δέον 10 
ὃν ὑπονοεῖν ἐκ τῶν ἀπειληϑέντων ὅτι ἠφάντωται. οὐ τολμᾷ μέντοι καὶ εἰπεῖν ἐκβῆναι τὴν ἀπειλὴν εἰς 

20 τέλος, τὸ τῆς ἱστορίας δυσωπούμενος ἀληϑές. ἡ γὰρ τῶν Φαιάκων σώζεται φανερῶς. παραῤῥίπτει δέ 
γε ἄλλως τὰ τῆς ἀπειλῆς εἴς ἀποφυγὴν ἐλέγχου. εἰ γάρ τις τὴν ἀναπλαττομένην ΦῬαιακίαν ζητεῖ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ μαϑεῖν, ἔχοι ἂν αὐτὸς εἰπεῖν μὴ εἰδέναι εἴτε κατὰ τὴν ἀπειλὴν κατεχώσϑη ἐκείνη καὶ ὥλετο, εἴτε 
χαὶ ἀτέλεστον ἔμεινε τὸ ἀπειληϑέν. διὸ xci τοὺς Φαίακας εὐχομένους πεπούγκε μετὰ τὴν τῆς νηὸς ἀπο- 
λίϑωσιν, μὴ καὶ τὴν πόλιν ὦ ὕρει χαλυφϑῆναι, ὡς ἐνδεχομένου c ὄντος καὶ τούτου ἐπὶ ἐνδεχομένοις γὰρ 

D εὐχή. zal & μὲν εὑρίσκε ται 3; (Φαιακία ὑπουδήποτε ὥς πὲρ δὴ καὶ « εὑρίσκεται, ἀποβῆναι δοχεῖ τὰ τῆς 

εὐχῆς τοῖς Φαίαξι, χαὶ ἐλεηϑεῖσα ἡ πόλ t περίεστιν. εἰ δὲ μὴ εὑρίσκεται, πάντως δὲ ἡ μυϑικὴ, οὐκ ἂν 

εὑρίσκοιτο. οὐχ ἄρα οὐδὲ ( ξητητέα, ἐστὶν, ὡς ἤδη ἀφαντωϑεῖσα χατὰ τὰς τοῦ Ποσειδῶνος ἀπειλάς. οὕτω 

δὲ καὶ τὸ μὴ τινὰ ἱστορηϑῆναι à ὕστερον πομπὴν ἑτέραν ξενικὴν ἐκ Φαιάχων καὶ μεγαλοπρεπῆ φιλοξε- 20 

So νίαν ἐν τῷ ἀϑεσφάτῳ χρόνῳ, πιϑανὸν *iz τῶν τοιούτων φαίνεται. ἀϊστωϑεῖσα μὲν γὰρ n Φαιαχία, 

οὐχ ἂν οὔτε φιλοξενίη οὔτε πέμποι τινὰ, περιοῦσα δὲ οὐδ᾽ ἂν οὕτω τοιοῦτόν τι ποιήσοι. ἀπώμοτον γὰρ 

ἤδη τοῦτο τοῖς Φαίαξιν, εὐλαβουμένοις τὸν τοῦ Ποσειδῶνος χόλον. (Vers. 186.) ὥς πὲρ δὲ τὰ negl 
τὴς ἀπειλῆς τοῦ Ποσειδῶνος ἐσίγησεν ὃ ποιητὴς διὰ πολλὰ, οὕτω καὶ τὴν τῆς ϑυσίας τελετὴν, ἐκεῖνο 
xci μόνον εἰπὼν, ort. εὔχοντο Ioas. ἑσταότες περὶ βωμὸν οἱ τῶν Φαιάχων ἄριστοι. ( Vers. 163.) 

᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὄψεως φαντασία, ὡς εἰχὸς, τὴν τῆς ΦφΦαιακιχῆς νηὸς πλασϑῆναι πεποίηκεν ἀπολίϑωσιν. 
φασὶ γὰρ, λίϑον ἐχεῖ που περίοπτον κείμενον ἐν ϑαλάσσῃ περὶ Ἀέρκυρων νηὸς φαντασίαν πέμπειν, καὶ 

δι᾿ αὐτὴν τὸν τοιοῦτον λόγ ov πλασϑῆναι. ὃ δὴ καὶ ὃ ποιητὴς ὑπεμφαίνει ἐν τῷ, ϑεῖναι λέϑον ἐγγύϑι 

γαίης νηὶ ϑοῇ ἴχελον, οὐ μὴν. βυϑίσαι. τοῦτο δὲ χαὶ μυϑικῶς φησὶν , ἵνα δηλαδὴ βλεπόμενος ὁ λίϑος 

σωφρονίζοι τοὺς ὁρῶντας χαὶ ἀποπαίοι οὕτω τῆς τῶν ξένων πομπῆς. τῇ δὲ Ὁμηρικῇ τῆς νεὼς ἄπολι- 30 

ϑώσει zai ἑτέραν ὁμοίαν ἄναιδεύεται ὃ μῦϑος, φάμενος ὅτι ΠΟομπίλος ϑαυματουργὸς ἄνϑρωπος δια- 

περαιῶν κόρην φίλην ᾿Απόλλωνος ἁρπαγῆς τρόπῳ οὐχ εὐστόχησεν, ἀλλὰ χαταληφϑεὶς ὑπὸ ᾿Απόλλωνος 

4o εἰς τὸν ὁμώνυμον ἰχϑὺν μετεμορφώϑη ἀπολιϑωϑείσης καὶ "τῆς νεώς. (Vers, 133.) "Ioréov δὲ ὃ ὅτι 

ἐν τούτοις “Διὸς βουλὴν εἰπὼν, εἶτα ἱρμηνεύων ὡς ταυτὸν ὃν βουλὴν Διὸς εἰπεῖν χαὶ εἱμαρμένης κατά- 
γέυσιν ἐπάγει" ἐπεὶ σὺ ὑπέσχεο χαὶ κατένευσας. " Eri ἰστέον καὶ ὅτι 10, οἱ δ᾽ cvOovra ἐν νηὶ oi, ἐπὶ 511 
πόντον ἄγοντες καὶ ἑξῆς ἕως τοῦ, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αἶσαν, ἐπιτομὴ κεφαλαιώδης ἐστὶ τῶν περὶ τὸν 

᾿Οδυσσέα, ὅσα μετὰ τὴν εἰς Φαίακας αὐτῷ καταγωγὴν γέγονε. (Vers. 135.) Τὸ δὲ κατέϑεσαν ἐν ̓ Ιϑάκῃ, 
ἀστείως ἔχει. ὡς οἷα γὰρ ἄψυχόν τι αὐτὸν ἄραντες ἐπὶ ψάμμῳ ἔϑεσαν. ( Vers, 1356.) "Ev δὲ τῷ, ἐσθῆτα 
ὑφαντὴν, προσυπαχουστέον συνήϑως zci τὸ εὖ, ἵνα λέγῃ ἐσϑῆτα ἐὔφαντον. (Vers. 137.) Τὸ δὲ πολλὰ 

οἰκείως" ̓ ἔφη χαὶ νῦν χατὰ γένος οὐδέτερον ἐπὶ χαλκοῦ χαὶ χρυσοῦ χαὶ ἐσθῆτος, (Vers.203.) διὰ τὸ 4o 
κατὰ τὸν ποιητὴν χρήματα εἶναι αὐτὰ, ἐφ᾽ ὧν οἰχεῖον εἰπεῖν τὸ πολλά. ( Vers. 149. ) Τὸ δὲ περικολ- 

λέα νῆα, ἐνδείχνυται καὶ μιλτοπαρήους χαὶ ἄλλως δέ γε εὐπροσώπους εἶναι τὰς τῶν «Φαιάκων νῆας. 

( Vers. ua ) Τὸ δὲ xa oat, χαὶ νῦν ἀντὶ TOU y ἐπιϑεῖναι, σχεπάσαι, καταπετάσαι, ἐπιχαταστρέψαι, ὡς 

ἐχ prag ορᾶς “νέφους ἢ ) λίνου ἢ τοιούτου τινός" οὐχ ἐπὶ noo pls μέντοι ἀλλὰ ἐκπλήξει, ὡς δηλοῖ ὃ ποιη- 

τὴς, ive μηκέτι, τὰ αὐτὰ ποιῶσι. (Vers, 154) Τὸ δὲ à e up ϑυμῷ δοκεῖ εἶναι ἄριστα, ἐπιεικῶς εἴρηται, 

50 τὸ μέντοι σεμγότερον ἦν εἰπεῖν ὡς ἔστιν ἄριστα ἤγουν ἄριστον, ( Vers. 156.). Τὸ δὲ ϑεῖναι λίϑον νηΐ 

o9 ΨΩ 
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ϑοῇ ἴχελον, ἁρμόζει. ἐπὶ δυσκινήτου γηὸς, ὅτε καὶ οἱ αὐτῆς: ναῦται ἀστείως ἂν ἀργοναῦται λέγοιντο. 

ἀκολούϑως δὲ ci ἀργὼ λέγοιτ᾽ ἂν ἡ τοιαύτη ναῦς. ( Vers. 162.) Ev δὲ τῷ ῥίμφα διωχομένη, ὅρα τὴν 

τῶν Ὁμηρικῶν ἐπίχυσιν λέξεων. οὐ μόνον γὰρ ὡς προεγράφη σπερχομένη ναῦς καὶ ἐπειγομένη χερσὶν 

ἐρετάων, ἀλλὰ καὶ διωκομένη, ὅ ἐστι κατὰ σπουδὴν ϑέουσα, μετ᾽ ὀλίγα δὲ καὶ ἐλαυνομένη. (V ers. 165.) 

Τὸ δὲ ἐῤῥίζωσε, πιϑανότης ἐστὶ τοῦ μὴ καὶ βυϑισϑῆναι τὴν ναῦν. πιϑαναλογία δέ τις βραχεῖα τῆς 

ῥιζώσεως τὸ, ἐχγύϑε γαίης." ἐν γὰρ βάϑει ῥαισϑείσης οὐκ ἣν πιϑανὸν τηλικαύτην ῥίζωσιν ὑποβληϑῆ- 

vct αὐτῇ. (Vers. 104.) Χεὶρ δὲ καταπρηνὴς ἡ κατεστραμμένη, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, ἡ κατὰ τὸ ϑέναρ 

δηλαδὴ πλήξασα. (Vers. 167.) Ἢ δὲ ῥηϑεῖσα ἡϑοποιία ἡ ἐκ τοῦ λαοῦ στενὴ κἀνταῦϑα:" δίστιχος γάρ. 

εἴωϑε γὰρ ὁ ποιητὴς, ὡς πολλαχοῦ τῶν αὐτοῦ ποιήσεων φαίνεται, στενολεσχεῖν τὰς ἐκ κοινοῦ ηϑοποιίας 

io χατὰ τὸ εἰχός. ( Vers.172.) Τὸ δὲ παλαίφατα ϑέσφατα, πάρισον μέν ἐστι σχῆμα ἐπαινετόν. δηλοῖ 

δὲ παλαίτατον χρησμόν. ( Vers. 1382.) Ταῦροι δὲ κεκριμένοι οἱ ἐπίλεκτοι. τοιαῦτα γὰρ ἔδει ϑύεσθϑαι. 

( Vers. 183.) Τὸ δὲ περίμηκες , 0. μέγα φϑάσας εἶπε, ταυτόν ἐστι τῷ περιμήκχετον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 

τὼ ῥηθέντα ϑέσφατα ἐνταῦϑα μὲν καικρίως κεῖται ἀναμνήσεως ἕνεκα παλαιοῦ γενομένου μαντεύματος 6o 

διὰ τὴν ἀπολίϑωσιν τῆς νηός. ἐν δέ γειτῇ D ῥαψῳδίᾳ. ἐντεῦ εν μετάκεινταν οὐκ ὀρϑῶς, χαϑιὰ δοχεῖ 

τοῖς παλαιοῖς. ὃ γὰρ ἐκεῖ μεμνημένος Δλκίνοος, τοιούτου χρησμοῦ φόβον αὐτῷ δεινὸν ἐπισείοντος, πῶς 

ἂν τὸν ξεῖνον Οδυσσέα ἔπεμψεν; ἔτι ἰστέον, καὶ ὅτε ἐν μέσῳ τοῦ ῥηθέντος Ὁμηρικοῦ χωρίου κεῖταν τὸ, 

(Vers, 140.) ὦ πόποι εὐρυσϑενὲς οἷον ἔειπες, οὔ τί σ᾽ ἀτιμάζομεν᾽ χαλεπὸν δέ xev. eU πρεσβύτατον 

χαὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν. ἀνδρῶν δ᾽ εἴ πέρ τίς σε βίῃ καὶ κάρτεϊ εἴκων οὔ τε τίει, σοὶ δ᾽ ἔστι καὶ ἐξο- 

πίσω τίσις αἰεί. ἔρξον ὕπως ἐϑέλεις καί τοι φί"λον ἔπλετο ϑυμῷ. οἰχεῖα δὲ ταῦτα λεχϑῆναι πρός τινος, 738 

30 μείζονος πρὸς ἄνδρα μέγαν. ἀτιμούμενον ὑπὸ ἐλαττόνων. Ζεὺς δὲ ταῦτα πρὸς τὸν “Ποσειδῶνα φησίν. 

(Vers. 142.) Ἔνθα ὅρα καὶ τὸ, πρεσβύτατον καὶ ὄριστον, ὡς μὴ πάνυ τιμίου ὄντος τοῦ πρεσβύτου 

εἰ μὴ καὶ ἄριστός ἐστι. (Vers.145.) καὶ ὅτι τὸ ἐθέλεις καὶ τὸ φίλον ἔπλετο ϑυμῷ ἐκ παραλλήλου 

ταυτὸ δηλοῦσιν. (Vers. 147.) Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι ὃ τοιαῦτα ποϑὲν ἀκούσας, ὁποῖα ὃ Ποσειδῶν ἐκ τοῦ 

Διὸς, εἴποι ἄν καλῶς αὐτὸς τὸ τοῦ Ποσειδῶνος" αἴψα ἐγὼν ἔρξαιμε ὡς ἀγορεύεις, ἀλλὰ σὸν ἀεὶ ϑυμὸν 
ὀπίζομαι ἠδ᾽ ἀλεείνω. (Vers. 148.) ἔστι δέ, φασι, τὸ ὀπίζομαι ἀντὶ τοῦ αἰδοῦμαι, μάλιστα δὲ erri 

τοῦ διὰ ὄπιδος καὶ ἐπιστροφῆς ἄγω. (Vers. 151.) Τὸ δὲ ἐθέλω ῥαῖσαν ἵν᾿ ἤδη σχῶνται, ἀπολλήξωσι 

δὲ πομπῆς ἀνϑρώπων, καὶ τὸ, ( Vers. 180.) πομπῆς μὲν παύσασϑε βροτῶν ürs ziv τις ἵκηται εἴς 

ἡμᾶς ἀπόῤῥησίς ἐστι φιλοξενίας διά τίνα καχοποίησιν, ἐπὶ δὲ τῶν λεγόντων, ἃ μὴ οἴδασιν, οἰχεῖον τὸ, 

ὡς ἄρα τις εἴπεσχε, τὰ δ᾽ οὐκ ἴσαν ἤτοι ἐγίνωσχον ὡς ἐτέτυχτο. (Vers. 172.) “Προμαντεύματος δὲ 

3o ἴδιον τὸ » ἢ μάλα δή με παλαίφατα ϑέσφατα ἱκάνει τοῦ δεῖνος, ὃς ἔφασκε τόδε τι. (Vers. 178.) Τὸ 

δὲ, ὡς ἔφασκεν ὃ δεῖνα *rds δὴ νῦν πάντα τελεῖται, ἐπὶ ἀποβάσεως λέγοιτ᾽ ἂν πράγματος. πρὸ τούτων 10 

μέντοι ὅτε μή πω τὸ πρᾶγμα εἰς τέλος ἐξέβη, ἄλλως ἔφη εἰπών" ὡς ἀγόρευ" ὃ γέρων, τὰ δὲ ϑεὸς ἢ τελέ- 

σξιὲν Ἰ) ἀτέλεστα εἴη. (Vers. 188.) Ὅτι ᾿Οδυσσεὺς ἐχερϑεὶς ἐξ ὕπνου οὐκ ἔγνω γαίην πατρωΐην ἤγουν 
τὴν πατρίδα γῆν, ἤδη δὴν ἀπεών. περὶ γὰρ ϑεὸς ἠέρα χεῦε Παλλὰς ᾿4ϑηναίη, ὄφρα μιν αὐτὸν ἄγνω- 

στον τεύξειεν ἕχαστά τε μυϑήσαιτο, μή μιν πρὶν ἄλοχος γνοίη ἀστοί ve φίλοι τε, πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας 

512 ὑπερβασίην ἀποτῖσαι. τοὔνεχα δὴ ἀλλοειδέα φαίνετο πάντα ἄνακτι, ἀτραπιτοί τὲ διηνεκέες λιμένες τε, 

“πάνορμοι, πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, xci δένδρεα τηλεϑόωντα, ὧν ἦν καὶ ἡ προῤῥηἹθεῖσα ἐλαία. ( Vers. 190.) 20 
Καὶ ὅρα προαναφώνησιν ταύτην καὶ οἰκονομίαν δὲ τῶν ἐφεξῆς. προεχτίϑεται γὰρ ὁ ποιητὴς, ὡς 9 naQ 
αὐτῷ Ova, τουτέστιν 3| ῥητορικὴ κατὰ «δεινότητα μέϑοδος, ὑποβάλλει αὐτῷ δεῖν εἶναι γνωστόν τὲ 

40 τὸν Ὀδυσσέα τεύξειν ἅπασι xci ἕκαστα τῶν ἐν τῷ οἴκῳ δηλοποιηϑῆναι αὐτῷ χαὶ μὴ πρότερον χνωσϑῆ- 

vot tu πρινὴ τοὺς μνηστῆρας. ἀνελεῖν, τοῦτο γὰρ καὶ παραδοξότερον καὶ πιϑανώτερον. διὸ καὶ πλα- 

“στέον ἀγνοεῖσϑαι αὐτῷ τὴν πατρίδα, ἵνα τὰ ἐφεξῆς "εὐμεϑόδως πλασϑείη δι᾿ ἐμφανείας τῆς ᾿᾿Αϑηνᾶς. So 
ἄλλως δὲ ᾿“ϑηνᾷ ἐνταῦϑα 1j κατὰ τὸν Ὀδυσσέα φρόνησις, ἡ δεόντως ὑποτιϑεμένη αὐτῷ μὴ γνωσθῆναι 

τινὶ τῶν ἁπάντων δίχα γε τῶν ἀποδειχϑησομένων ἀναγκαίων, μηδ᾽ αὐτῷ τῷ πατρὶ μηδὲ τῇ γυναικὶ, ἐξ 

gt οὐδὲν ἣν αὐτῷ χρήσιμον εἰς τὸ τοὺς μνηστῆρας χτανεῖν. ἡ δὲ τοιαύτη πολλὴ σύννοια καὶ τὸ ἐπὶ μεὲ- 

γίστοις ἄγαν. φροντιστιχὸν οὐδὲ ἀφῆκαν τὸν Ὀδυσσέω τὴν πατρίδα γνωρίσαι, καὶ ἄλλως ἤδη δὴν 
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ἀπεόντα. (Vers. 191.) Τὸ δὲ ἕκαστα μυϑήσαιτο, περὶ τῆς γυναικὸς λέγει καὶ τῶν μνηστήρων χαὶ τοῦ 

4o *ovBwrov xci τοῦ Τηλεμάχου καὶ ὅσα ἄλλα ἐν τοῖς ἑ ἑξῆς προεκϑετικῶς καὶ οἰκονομικῶς ἐρεῖ τε καὶ ποιή- 

σει ἡ μυϑικὴ ᾿4ϑηνᾶ. Ἔν τούτοις δὲ ὅρα καὶ ὕτι παρασημειοῦται 0 ποιητὴς ὡς οὐκ ἂν οἱ μνηστῆρες 
δίκην ἔτισαν τῆς ὑπερβασίας, εἰ τὸν Οδυσσέιτε ἔγνων ἡ γυνή τε καὶ οἱ λοιποί. (Vers. 192. ) "Ev δὲ τῷ, 
ἀστοί τε φίλοι τε, φίλ ovg μὲν τοὺς συγγενεῖς λέγει xci ὅσοι δὲ ἄλλως οἰχεῖοι, ἀστοὺς δὲ OUS ἀλλαχοῦ 
ἔτας ἔφη. (Vers. 194. ) ̓ α“Ἰλλοειδέα δὲ, ὧν τὸ εἶδος ἠλλοίωται. ( Vers. ΤΌΣ ) ̓ Ατραπιτοὶ δὲ ὁδοὶ, αἱ 

50 1t ἔχουσαί, φασιν, ἐχτροπὴν ἤτοι κάμψιν, αἱ στεναὶ δηλαδὴ xai εὐθεῖαι. OO tv χαὶ διηνεκεῖς λέγον- 

ται παρὰ τὸ διόλου ἐνηνέχϑαι χαὶ μὴ παρεχκχλίνειν. οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς αὔλακα διηνεκέα à ἐρεῖ τὴν 

ἐπιμήκη. λέγεται δὲ καὶ ἀταρπιτὸς κατὰ μετάϑεσιν ἡ ἡ τοιαύτη ὁδὸς, ἔτι δὲ χαὶ ἁταρπός. ἡ ἧς διαφορά τις 

εἶναι δοχεῖ πρὸς τὴν ἁπλῶς λεγομένην ὁδὸν, ὡς δηλοῖ καὶ παροιμία λέγουσα" ὁδοῦ παρούσης τὴν ἀτραπὸν 10 

ζητεῖς; ἔοικε δὲ καὶ ἕτερόν τι τῆς ἀτραπιτοῦ εἰναν 5 ἁμαξιτὸς χαὶ ἡ λεωφόρος, χαὶ αὐτὴ μᾶλλον λέγε- 
σϑαι ὃδός. Iávopuot δὲ λιμένες, οἱ ἀγχιβαϑ εῖς. εἰς οἷς διατοῦτο πᾶσα ναῦς χαὶ ἐν παντὶ ἀνέμῳ δρμί- 

ζεται. δῆλον δὲ ὅτι εἰχὸς καὶ μὴ πανόρμους λιμένας εἶναι τινάς. φαίνεται δὲ χαὶ ἐνταῦϑα διαφορὰ 

λιμένος τε xc ὅρμου. Πληϑύνων δὲ τὸν δηϑέντα ὃ ἕνᾳ λιμένα τὸν τοῦ Φόρκυνος λιμένας αὐτὸν ἐνταῦϑα 

πανόρμους φησίν. (V ers. 196.) οὕτω δὲ καὶ πέτρας ἠλιβάτους λέγοι ἂν, ἐμφαίνων τὸ Νήριτον ἢ Νή- 

ἴον ᾿Ιϑακήσιον ὃ ὄρος, ὥς περ καὶ δένδρεα τηλεϑόωντα διὼ τὴν προῤῥηθεῖσαν ἴσως ἐλαίαν. (Vers. 197.) 
θοὍτι ἠϑοποιεῖ τὸν λόγον κἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς, μιμούμενος ἅ mco "Gv εἴποι ᾿Οδυσσεὺς ἀγνοῶν ποῦ ἐξε- 

τέϑη πρὸς τῶν Φαιάκων. καὶ πρῶτα μὲν πλάττει. ὅπως διετέϑη ᾿Οδυσσεὺς ἀφυπνισϑεὶς, εἰπών" στῆ 
δ᾽ ἂρ ἀναΐξας καὶ εἴσιδε πατρίδα γαῖαν, ᾧμωξέν 7 ̓ἂρ ἔπειτα καὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ χερσὶ καταπρηνέσ- 
σιν" ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα. (Vers. 200.) εἶτα εὐθὺς ἐπιπλέξας ἠϑοποιΐαν, φησὶν" ὦ μοι ἐγὼ, 20 

τέων «vrt βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω; Ἶ ῥ᾽ οἵ γ᾽ ὑβρισταί τὲ καὶ ἄγριοι, οὐδὲ δίχαιοιγ ὡς καὶ ἀλλαχοῦ 
ἐγράφη, ἠὲ φιλόξενοι, καί σφιν νόος ἐστὶ ϑεουδὴς ; πῇ δὴ χρήματα πολλὰ φέρω biis. πῇ δὲ χαὶ 519 

17 39avràs πλάζομαι; ci ὄφελ ον, τὰ χρήματα δηλαδὴ, μεῖναι παρὰ Φαιήκεσσιν αὐτοῦ, *iyo δέ κεν ἄλλον 
ὑπερμενέων βασιλήων ἐ ἐξιχόμην, ὃς χέν με φίλει καὶ ἔπειιπε νέεσϑαι. νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ m ϑέσϑαι ἐπίστα- 

μαι, οὐδὲ μὲν αὐτοῦ καλλείψω, μή πώς μου ἕλωρ ἄλλοισι γένηται. ὠ πόποι, οὐκ ἄρα πάντα γοήμονες 

οὐδὲ δίχαιοι ἦσαν Φαιήκων ἡ ἡγήτορες, οἵ μ᾽ εἰς ἄλλην γαῖαν ἀπήγαγον. ἢ τέ μ᾽ ἔφαντο ἄξειν εἰς ᾿Ιϑά- 

χὴν εὐδείελον οὐδ᾽ ἐτέλεσσαν. Ζεύς σφεας τίσαιτο ἱκετήσιος, ὅς τε καὶ ἄλλους ἀνθρώπους ἐφορᾷ χαὶ 

τίνυται ὅς κεν ἁμάρτῃ. ( Vers, 215.) ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τὰ χρήματ ̓ ἀριϑμήσω χαὶ ἴδωμαι , μή τί μοι οἴχων- 

ται κοίλης ἐπὶ νηὸς ἄγοντες. ἐϑέλει Οδυσσεὺς mou csv τοῦτο, οὐ σμιχρολογούμενος, ἀλλὰ τεχμαιρόμενος, 
τουτέστι σημεῖον ἐντεῦϑεν ποριζόμενος. εἶ γὰρ μηδὲν τῶν χρημάτων ἐνέλιπεν, οὐδ᾽ ἄρα εἰς ἀλλοτρίαν 30 
γῆν αὐτὸν κατήγαγον" καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, εἰ περὶ τὰ χρήματα ἔπταισαν, οὐδ᾽ ἄρα εἰς ̓ Ιϑάχην αὐτὸν 
ἤγαγον. οὐ πιστεύσει δέ, φασιν, οὐδὲ τῷ τῆς Κίρκης δεσμῷ ἀνεπιβουλεύτῳ ὄντι, ὡς ἢ διὰ τὴν αγαν &- 
πληξιν ἐκκρουσϑεὶς τοῦ σχέψασθαι αὐτὸν, ἢ καὶ, ὡς εἰκὸς, οἰηϑεὶς τοὺς Φαίακας μεμαϑηκέναν καὶ 

10 αὐτοὺς τὸν τοιοῦτον δεσμόν. Ὅρα δὲ τὴν ῥηθεῖσαν ἠϑοποιίαν ἀπολύτως τε κατὰ "τὸ κομματικὸν προη- 
γμένην, καὶ ἀνϑηρῶς ἔχουσαν. xci ὅλως ἐχτεϑειμένην κατὰ τὸν ὕστερον παρατηρηϑέντα ἐν ταῖς ἦϑο- 
ποιΐαις χανόνα. ( Vers. 200.) Τὸ δὲ τέων βροτῶν ἀντὶ τοῦ τίνων, " Iuvixóv πλεονασμὸν ἔχει τοῦ ξ, ὡς 
καὶ τὸ ὁτέοισι καὶ ὅσα τοιαῦτα. (Vers. 208.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ ἕλωρ οὐκ ἐπὶ σπαραγμοῦ ϑηριώ- 
δους ἐνταῦϑα κεῖται, ἀλλ ἐπὶ μοίρας ἁπλῶς, βιαίας μέντοι. (Vers. 211.) Τὸ δὲ εἰς ἄλλην γαῖαν 
ἀπήγαγον, ἀνδρὸς ϑυμουμένου ἦϑος δηλοῖ, ὃς χαὶ τοὺς ἀναιτίους αἰτιῶσϑαι οἶδε. τὸν γὰρ Ὀδυσσέα 
οὐχ᾽ oi τῶν ΨΦΨΦφαιάχων ἡγήτορες καὶ μέδοντες ἀπήγαγον, ἀλλὰ δημόται Φαίακες. ἴσως δὲ οἴεται παρηγ- o 
γέλϑαι τούτους ἐχεῖϑεν. (Vers. 212.) Εὐδείελος 02 οὐχ᾽ ἡ ̓ Ιϑάχη μόνη, ἀλλὰ xci πᾶσα νῆσος, ὡς 
πολλαχοῦ φαίνεται. διὸ χαὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ" ἤ πού τις νήσων εὐδείελος. (Vers. 213.) “Ἱκετήσιος δὲ 
Ζεὶς δοκεῖ πρωτότυπον εἶναι τοῦ ἱχέσιος. ( Vers. 216.) Τὸ δὲ ἐπὶ νηὸς ἄγοντες, ἐπὶ ἀψύχου καὶ νῦν 
τὸ ἄγειν τίϑησιν. εἴϑισται δὲ ἡ λέξις ἐπὶ νηῶν λέγεσϑαι. ὅϑεν καὶ ἀγώγιμα τὰ ἐν αὑταῖς φορτία, καὶ 

20 αὐταὶ φορτηγοί. ( Vers. 217.) Ὅτι ἀριϑμήσας Ὀδυσσεὺς τρίποδας περικαλλέας κὴδὲ λέβητας, περὶ 

ὧν za προδεδήλωται, καὶ χρυσὸν ὑφαντά τε Cueva καλὰ & nto ἐσϑῆτα ὑφαντὴν πρὸ ὀλίγων εἶπε, 
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( Vers. 219.) τούτων μὲν οὔτι ἐπόϑει, τουτέστιν ἐζήτει. οὐδὲν γὰρ ἐνέλιπεν. ὃ δ᾽ ὠδύρετο πατρίδα 

γαῖαν, ἑρπύζων παρὰ ϑῖνα πολυφλ ofc ouo ϑαλάσσης, πολλὰ 02. οφυρόμενος. (Vers. 220.) * Ἐρπύξει 

δὲ, χκαταπεσῶν. διὰ λύπην, ἀπεναντίας οἷς τὲ ὃ ̓ Αγαμέμνων ἐποίησεν, ὃς ἐπιβὰς τῆς πατρίδος ἔχυσε 

τὴν γῆν, καὶ οἷς δὲ αὐτὸς ἔπραξε τῆς τῶν Φαιάχων γῆς ἐπιβὰς , ἔχυσε γὰρ τότε χαὶ αὐτὸς ζείδωρον 

ἄρουραν. ὃ μέντοι πατὴρ αὐτοῦ «αέρτης, xci διὰ ἢ oec ἀκράτωρ ἑαυτοῦ Qv, ἑρπύζει παρὰ γουνὸν 5o 

ἁλωῆς. xai νῦν μὲν οὕτως ἑρπύζει Οδυσσεὺς, προϊὼν δὲ κύσει καὶ αὐτὸς τὴν πατρίδα γῆν, ἀναγνοὺς 

αὐτήν. (Vers. 221.) Ὅτι ὀλόφυρομένῳ τῷ Ὀδυσσεῖ σχεδόϑεν ἤλϑεν Av ἀνδρὶ δέμας εἰχυῖα νέῳ 

514 ἐπιβώτορι μήλων παναπάλῳ, οἷοί rs ἀνάχτων παῖδες ἔασιν, δίπτυχον ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἔχουσα εὐεργέα 

λώπην, ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσι, ( Vers. 223.) πέδιλ ἔχε, χερσὶ δ᾽ ἄκοντα. τοιαῦτα δὲ οὐκ ἂν d 

10 θοίη βώτωρ, 0 ἐστι ποιμὴν, μὴ εὐγενὴς ὥν. Ὅτι δὲ καὶ οἱ βασιλιχοὶ παῖδες ἔνεμον, δηλοῖ καὶ τὸ, 

πάντας γὰρ κατέπεφνεν ᾿Αχιλλλεὺς βουσὶν ἐπ᾿ εἰλιπόδεσσι, καὶ τὸ, ἤδη μὲ καὶ ἄλλοτ᾽ ἐφόβησεν i ὅτι βου- 409 

civ ἐπῆλθεν ἡμετέρῃσιν" ὃ «Αἰνείας δὲ οὕτως ἐν ᾿Ιλιάδι φησί. ( Vers. 222.) πλεονάζει δὲ ἐν τῷ ἐπι- 

βώτορι συνήϑως 7] πρόϑεσις ὡς χαὶ ἐν τῷ ἐπίουρος. ἐχτείνεται δὲ ὃ βώτωρ, χαϑὰ καὶ ὃ δώτωρ. οὐ 

μέντοι καὶ ὃ forie, ὡς περ οὐδὲ ὃ δοτὴρ παρά γε τοῖς ὕστερον, Ὅμηρος γὰρ ἐκτείνει χαὶ αὐτό. 

(Vers. 223.) "Ioéov δὲ ὅτι “προσφυῶς γῦν παναπάλῳ γέῳ εἰκάζεται 2) κατὰ νοῦν nva, ὡς οἷα IIaA- 

λὰς πάλλακι, ὃ ἐστι γνέῳ, ἀφ᾽ ἧς λέξεως καὶ ἢ παλλακὶς γίνεται. ἔτι δὲ χαὶ διὰ τὸ νεάζον τῆς ἐν τῷ 50 

ὡμογέκροντι ᾿Οδυσσεῖ φρονήσεως, ἴσως δὲ καὶ διὰ τὴν ἐν τοῖς ἄρτι ἁπλότητα καὶ ἀφέλειαν αὑτοῦ. 

( Vers. 224.) ἢ δὲ δίπτυχος. ἀμφ᾽ ὥμοις λώπη, περίβλημα δοκεῖ μανδυοειδὲς εἶναι. λώπη δὲ κυρίως 

λεπτὸν ἃ ὕφασμα κατὰ τὸν τοῦ χρομύου λοπὸν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς mov ἐρεῖ ὃ ποιητής" ἀλλ ἐχεῖνο μὲν διὰ 
20 τοῦ ὁ Μικροῦ, γράφεται, ὡς γεγονὸς ἐκ τοῦ λέπω τὸ λε ἑπίζω, τοῦτο δὲ μεγεϑύνεται κατὰ ἔκτασιν. ἐκ 

τούτου δὲ χαὶ τὸ ἐξελώπισας ἐν ῥητορικῷ χεῖται λεξικῷ ἀντὶ τοῦ ἐξέδυσας, ἔξω τοῦ λοποῦ ἐποίησας. 
φέρεται δὲ καὶ δίχα “προϑέσεως λωπίζειν τὸ γυμνοῦν. χαὶ *Aozog δὲ προπερισπωμέ ἕένως τὸ ἱμάτιον. ὅϑεν 60 
x«l λωποδύτης ὃ τὰ ἱμάτια ἀποδύων. (Vers.225.) Τὰ δὲ πέδιλα ovx QE λησεν εἰπεῖν ὁποῖα ἦσαν, 

διὰ τὸ περιττὸν τοῦ λόγου. (Vers. 228.) Ὅτι τὸ, ὦ φίλε ἐπεὶ σὲ πρῶτα κιχάνω τῷδ᾽ ἐνὶ χώρῳ, χαῖρέ 
τὲ χαὶ μή μοί τι κακῷ νόῳ ἀντιβολήσαις, ἀλλὰ σάω μὲν ταῦτα, σάω δ᾽ ἐμέ. σοὶ γὰρ εὔχομαι ὥςτε ϑεῷ, 
xa σευ φίλα γούναϑ' ἱκάνω. ταῦτα τοίνυν Οδυσσεὺς λέγει κολαλχιχκῶς καὶ ἀφελῶς καὶ πάνυ γλυχέως1740 
πρὸς τὴν φαινομένην ᾿4΄ϑηνᾶν. ἁρμόσει δέ ποτε καὶ ὅτε τις ἐντυχών τινι παρ᾽ ἐλπίδα ἑαυτόν τε καὶ τὰ 
περὶ αὐτὸν πιστεύσει ἐκείνῳ. (V ers. 228.) Ὅρα δὲ ὅτι τὸ κιχάνω καὶ τὸ ἱκάνω, δι᾿ ὧν τὸ ἱκετεύειν δηλοῦται, 
ἐχτείνουσι κἀνταῦϑα τὸ ἐν τὴ παραληγούσῃ δίχρονον. τοῦτο δὲ xci νῦν παρασημειούμεϑα διὰ τὴν ἀμ- 

So φιβολίαν τῆς προπαραληγούσης τοῦ ἱκανότατος. Τὸ δὲ σάω κατὰ ἀποχοπὴν ἐκ τοῦ σάωζε γέγονεν. 
(Vers. 233.) Ὅτι γοργὴ περὶ τόπου ἐρώτησις τὸ, τίς γῆ; τίς δῆμος ; τίνες ἀνέρες ἐγγεγάασιν; ἤγουν ὁποία 
ἡ γῆ, oic ἢ Εὐρώπη; ποῖος δῆμος, «“άκων ἢ Πύλιος ; οἱ ἄνδρες οἷοι, δίκαιοι ἢ ἄδικοι; εἰχὸς δὲ χρησι- 
μεῦσαι τινὶ καὶ ἑξῆς τὸ, ( Vers. 234.) ἦ πού τις νήσων εὐδείελος ἠέτις ἀκτὴ κεῖται ἁλὶ κεχλιμένη ἐριβώ- 
λακος ἠπείροιο. εὔλογος δὲ ἡ τοιαύτη τῷ Ὀδυσσεῖ ἀπορία. ἐν αἰγιαλῷ γὰρ ὧν οὐκ οἶδεν εἴτε νήσου 
ἐστὶν ἀχτὴ ὃ τόπος, εἴτε χαὶ ἄλλως πέρας ἠπείρου. (Vers. 258.) Ὅτι ἔπαινον ὃ ποιητὴς φράζων τῆς 
᾿Ιϑάχης διὰ τῆς μυϑικῆς ᾿Α'ϑηνᾶς ὑπὸ ἀχροατῇ τῷ Ὀδυσσεῖ, φησίν" οὐδέ τι λίην οὕτω νώνυμός ἐστιν, 
ἴσασι δέ μιν μάλα πολλοί, ἠμὲν ὕσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ T ἠέλιόν τε, ἠδ᾽ ὅσσοι μετόπισϑε ποτὶ ζόφον 10 
ἠερόεντα. ἤτοι μὲν τρηχεῖα καὶ οὐχ ἱππήλατός ἐστιν οὐδὲ λίην λυπρὴ, αὐτὰρ οὐδ᾽ εὐρεῖα τέτυκται. ἐν 
μὲν γάρ οἱ σῖτος ἀϑέσφατος, ἐν δέ τε οἶνος γίνεται, αἰεὶ δ᾽ ὄμβρος ἔχει τεϑαλυῖϊά τε ἕρση. αἰγίβοτος 

Ao δ᾽ ἀγαϑὴ καὶ βούβοτος. ἔστι μὲν ὕλη παντοίη. ἐν δ᾽ ἀρδμοὶ ἐ ἐπηετανοὶ παρέασι. ( Vers. 248.) τῷ τοι 

ξεῖνε" Ἰϑάκης γε καὶ ἐς Τροίην ὄνομ᾽ ἵκει, διὰ τὸν Ὀδυσσέα δηλαδὴ, ὃς ἐπ᾿ αὐτῇ πτολίπορϑος ἐπονομά- 

ζεται. τήν πὲρ τηλοῦ, φασὶν, ᾿Αχαιΐδος € ἔμμεναι αἴης. (Vers. 246.) φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ, ψεύδεσϑαι 
τὴν ῥηϑεῖσαν ἑ ἔκφρασιν, xal μὴ λέγειν τὸν ποιητὴν οἵα ἐστὶν ἡ κραναὴ αὕτη νῆσος, «AM οἵαν εἶναι 

χρὴ νῆσον εὐδαιμόνως οἰκουμένην. δίχα οὖν τῶν ἄλλων οὐδὲ βούβοτος ἡ ἡ νῆσος, εἴ γε τὰ τοῦ Ὀδυσσέως 

βουστάσιά » φασιν, ἐν ἠπείρῳ ἦν, εἰ μὴ ἄρα συλληπτικῶς i ἴσως τῇ ̓ Ιϑάκῃ συνεπινοητέον xal τὴν ἀντι- 

χρὺ αὐτῆς κειμένην ἤπειρον. ἔστι δὲ εἰπεῖν χαὶ ὡς ἐγκωμίου νόμῳ οὐ πᾶν λέγει τὸ ἀληϑὲς οὐδὲ περὶ τῆς 
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᾿Ιϑάχης, ἀλλὰ προσεπιτίϑησιν αὐξήσει χρώμενος. (Vers. 248.) “Σημείωσαι δὲ ὡς ἄλλως ἐνταῦϑα 
ὃ ποιητὴς τὴν ̓ ᾿ϑηνᾶν ποιεῖ GÀ. οἰκώτερον σμικρύνουσαν τὸν τῆς ̓ Ιϑάκης E ἔπαινον ἐν τῷ εἰπεῖν χαὶ εἰς 

Τοοίαν ἱχάνειν τὸ αὐτῆς ὄνομα. οὐδὲν γὰρ μέγα, εἴ περ εἰς Τροίαν μόνην. φϑάνει. ποιεῖ δὲ ἡ Ὅμηρος 

ὡο οὕτω διὰ τὸ ἀφελὲς Ἀτοῦ φαινομένου παναπάλου ᾿βώτορος véov, ὃς οὐχ ἂν ἔχοι μέγα τι λαλεῖν. Auc 
ἔοικεν ἡ τοιαύτη ἐγκωμιαστικὴ σμικροπρέπεια τῷ εἰς Ὀδυσσέα ἐπαίνῳ τῆς Πηνελόπης εἰπούσης , τὸ TOU 

ἀνδρὸς zov κλέος εἰναι xa :βλλώδα xci "Aoyos. ( Vers. 238.) NKrvg» δὲ ὅτι τὸ οὔτι λίην ἀνώνυμος 515 

ἀντὶ τοῦ οὐδόλως νοεῖται ὁμοίως τῷ οὐ πάμπαν. (6.8. “40.) Τὺ δὲ πρὸς ἠῶ καὶ πρὸς ἥλιον, τὴν 
αὐτὴν ἔχουσιν ἔννοιαν, ὥς περ χαὶ τὸ μετόπισϑε χαὶ τὸ ποτὶ ζόφον." ἔνϑα xal ὅρα ὡς εὐλόγως ἐπὶ 
δύσεως τέϑεικε τὸ ὀπίσω, ὡς τῆς ἀνατολὴ dig προσώπου λόγον ἐ ἐχούσης, διὰ τὸν ἐχεῖϑεν ἀνιόντα ὀφϑαλ- 

μὸν τῆς ἡμέρας ἥλιον. (Vers, 242.) τὸ δὲ ἤτοι μὲν τρηχεῖαν, τὸ τοῦ λέγοντος δηλοῖ φιλάληϑες, ὥς 10 
περ καὶ τὸ, ovy i ἱππήλατος, χαὶ τὸ, οὐδὲ λίην λυπρὴ, καὶ τὸ, αὐτὰρ οὐδ᾽ εὐρεῖα, χαὶ τὸ μὴ εἰπεῖν 

δὲ αὐτὴν μηλόβοτον. ἐμφαίνει γάρ τοι ῥητορικώτερον, ὡς εἴ γε μὴ ἐπιχρύπτει τὰ ψογερὰ τῆς νήσου, 
ἀληϑεύοι ἂν καὶ ἐπὶ τοῖς κατ᾽ ἐκείνην ἀγαϑοῖς. (Vers.247.) "4oÓuoi δὲ οἱ ἐξ ὑδάτων ἐγχωρίων 
ποτισμοὶ τῶν ζῴων. καὶ οὕτω μὲν ἡ πλαστὴ ᾿4“ϑηνᾷ. (Vers. 250.) Ὀδυσσεὺς δέ, φησι; μείδησε χαί- 
pov ἡ γαίῃ πατρωΐῃ, τουτέστιν ὅτι ἔγνω τῆς πατρίδος ἐπιβῆναι. ἴσως δὲ χαίρει καὶ τῷ τῆς πατρίδος 

So ἐγχωμίῳ. φύσει γὰρ ἡδέα τὰ τοιαῦτα κατὰ τοὺς παλαιοὺς ῥήτορας. * (Vers. 254.) Ὅτι μέλλων ποιήσειν 
Ὅμηρος τὸν Οδυσσέα λαλοῦντα τῇ φαινομένῃ Ova προεπισημαίνεται ὡς ψεύσεται, ἵνα λάϑοι Οδυσ- 
σεὺς εἶναι" παρήγγελται γὰρ κρύβδα μηδ᾽ ἀναφανδὰ ἐς τὴν πατρίδα ἱκέσϑαι. φησὶ γοῦν 0 προσαρ- 
μόζει παντὶ wevoou£vor οὐδ᾽ 0 y^ ἀληϑέα εἶπε. πάλιν δ᾽ ὅ ys λάζετο μῦϑον, ἤγουν πρὸς ψεῦδος ἐλάλησεν. 
ἀνάπαλιν γὰρ τῆς ἀληϑείας τὸ ψεῦδος. δῆλον δὲ ὅτι οὐ μάτην οὕτω ἀλλὰ καιρὸν εὑρὼν ὁ ̓ Οδυσσεὺς 20 

4o τοῦ τυιεύσασϑαι λαλεῖ οὐ πρὸς ἀλήϑειαν, αἰεὶ *iv στήϑεσι γόον πολυκερδέα νωμῶν. Καὶ ἔστιν ἐνταῦϑα 

παραποιήδαντα εἰπεῖν, ὡς ψεῦδος ἐ ἐρέει" μάλα γὰρ tana ἐστίν. ἔφη uiv οὖν καὶ ἐν τοῖς Φαίαξι 
πολλὰ ψευδῆ 0 Ὀδυσσεύς. πλὴν ἀλλ᾽ ἐχεῖνα μυϑικῆς ἀρχῆς ἐξῆπτο προπεπλασμένης ὑπὸ ἑτέρων, ὁποῖα 

πρὸς ἄλλοις καὶ τὰ περὶ ἡρώων καὶ ἡρωΐδων. ἐν γάρ τοι τοῖς καϑ' ἑαυτὸν ἀληϑεύειν ἐδόκει, ἐνταῦϑα δὲ 
χαὶ ἔτι ἐν τοῖς πρὸς τὸν Εὔμαιον καὶ ἐν οἷς δὲ διηγήσεται τῇ ΤΠ]ηνελόπῃ καὶ τοῖς μνηστῆρσε περὶ τῶν zc 

50 ἑαυτὸν, οὐχ ἐκ παλαιῶν μύϑων τὰ ψεύσματα ἀλλ᾽ αὐτοῦ Ὀδυσσέως πλάσματα. ὕϑεν *zci τὴν ὕλην ταύτην 

ποίησιν, ὡς καὶ προείρηταί που, ὕποπτον τέϑηκεν ὃ [ ποιητὴς, ὡς οἷα ψεύδεα λέγων e ἐτύμοισιν ὁμοῖα, καὶ πεί- 

ϑὼων χαϑὰ καὶ Ὀδυσσεὺς, οὕτω δὴ χαὶ αὐτὸς τοὺς ἀχροατὰς οἷς εὐπλάστως λαλεῖ. ἄρχεται δὲ τῶν πρὸς 

τὴν ᾿“ϑηνᾶν ψευδέων ὃ ποιητὴς οὕτω" πυνϑανόμην ᾿Ιϑάκης γε καὶ ἐν Κρήτῃ εὐρείῃ τηλοῦ ὕπερ πόντου. 510 

viv δ᾽ ἦλθον καὶ αὐτὸς χρήμασι σὺν τοῖςδεσσι. λιπὼν δ᾽ ἔτι παισὶ τοσαῦτα φεύγω, ( Vers. 259.) 3o 
ἐπεὶ φίλον, φησὶν, υἱὸν χατέχτανον ᾿Ιδομενῆος, οὗ καὶ ὄνομα πλάττει Ὀρσίλοχον πρὸς πιϑανότητα διη- 

θο γήματος. καὶ ἀρετὴν "δὲ αὐτοῦ λέγει τὸ πόδας ὠχὺν εἶναι, 0 καὶ ἐρερμηνεύων περιφραστικῶθρ. ἐπάγει" ὃς 
ἐν Κρήτη ἀνέρας ἀλφηστὰς viza ταχέεσσι 7 πόδεσσι. ( Vers. 262.) λέγει δὲ καὶ αἰτίαν τοῦ φόνου τὴν ἐκ 

1741τοῦ ῥηθέντος ' Θρσιλόχου πολλὴν ἀδικίαν. ὅς, φησιν, ἤϑελέ με στερέσαι ληΐδος πάσης Τρωϊάδος. "xci 

τρόπον δὲ τοῦ φόνου λέγει τὸ, ( Vers. 267.) ἔβαλον χαλκήρεϊ δουρὶ λοχησάμενος. ( Vers. 268.) καὶ 
τόπον ὑποτίϑησιν, ἀγρὸν, εἰπὼν ἀνελεῖν τὸν ᾿Ορσίλοχον κατιόντα ἀγρόϑεν ἐγγὺς ὁδοῖο. ἔτει δὲ καὶ 
καιρόν. (Vers, 269.) νὺξ γάρ, φησι, μάλα δνοφερή. καὶ οὕτω ποιήσας τὸν λόγον πιστόν τὲ ἅμα 
χαὶ ἐμπερίβολον μέμνηται (Vers. 272.) καὶ (Φοινίκων ἀνδρῶν ὡς ἀγαϑῶν ἐμπόρων καὶ μὴ ϑελόντων 
ἀπατῆσαι. οἵς νῦν μὲν ἀγαυοὺς καλεῖ, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς που τρώχτας ἐρεῖ, καὶ λέγει λίσασϑαι μὲν αὐτὸς 

ἐχείνους χαὶ πολλὰ δοῦναι ἐφ᾽ o Πύλονδε καταστῆσαι τοῦτον καὶ ἐφέσσαι, 0 ἐστι χαϑίσαι, ἱδρύσαι, 4o 
χοί( ογ8. 274.) ἢ καὶ εἰς Ἤλιδα δῖαν ὅϑε κρατέουσιν ' Επειοί. ἀλλ᾿ αὐτοὺς μὲν ἐχεῖθεν ἀπώσατό, φησιν, 

ἄνεμος πόλλ᾽ ἀεχαζομένους, οὐδ᾽ ἔϑελον ἐξαπατῆσαι. (Vers. 282.) ἐχεῖϑεν δὲ ἐνταῦϑα Ἐἐλϑόντων, 
αὐτὸς μὲν κοιμηϑῆναν φησὶ, τοὺς δὲ τὰ χρήματα ἐκ νηὸς ἑλόντας καταϑεῖναι ἐν ψαμάϑοισιν, 

(Vers, 285.) εἶτα ἐς “Σιδονίην εὖ ναιομένην ἀποβῆναι. χαὶ τοῦτ᾽ ἦν αἴτιον τοῦ εἰπεῖν ὡς οὐχ ἤϑελον 0L 

Φοινιχες ἀπατῆσαι, ἵνα δηλαδὴ πιϑανεύηται περὶ τῶν χρημάτων, ὡς δῆϑεν μὴ ϑελόντων ἐχείνων κερ- 
üf cai τὸ ἀλλότριον. ἄλλως γὰρ ἄπορον ἔδοξεν ἂν τῷ φανέντι βώτορι, πῶς ξένος ἀνὴρ ἐν ᾿Ιϑάχῃ μετὰ 



PÀACEQRIAIAÀ NJ Vsa56—293. 49 

χρημάτων εὕρηται. Καὶ ὅρα ὅτι καὶ νῦν χαϑὰ καὶ ἐν ταῖς ἑξῆς ψευδολογίαις Κρῆτα ἑαυτὸν ὁ Ὀδυσσεὺς 

πλάττει, (Vers. 256.) ἐπιλεξάμενός τε τὸν Κρητικὸν τόπον διὰ τὸ δυσεξέλεγκτον ὡς μακρὰν τῆς ᾿Ιϑά- 

χης ὄντα, xci ἀφορμὴν προκαταβαλόμενος παροιμίᾳ τῇ λεγούσῃ, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται. πιϑανευόμενος 

δ᾽ ἐν τούτοις ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ ἣν ἔφη ἀδικίαν εἰς αὐτὸν τοῦ ὕστερον φονευϑέντος Ὀρσιλόχου λέγει ἐγκο- 

τεῖν αὐτῷ ἐκεῖνον, διότι ἄλλων αὐτὸς ἄρχων ἑταίρων οὐκ ἐθεράπευόν, φησιν, ἐκεῖνον. "Evo σημείω- 

σαι ὡς ἐντεῦϑεν ϑεράπων παρὰ τῷ ποιητῇ, ὃς χαριζόμενός τινε ϑεραπεύει. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ 

πυνϑανόμην ᾿Ιϑάχης, γενικῇ συνταχϑὲν καὶ ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ, ἤκουον περὶ ᾿Ιϑάκης. (Vers. 262.) Τὸ 

δὲ στερέσαι, στερῆσαι χοινῶς λέγεται, ὁμοίως τῷ ποϑέσω χαὶ ποϑήσω, περὶ οὗ προείρηται. 

(Vers. 274.) Τὸ δὲ Πύλονδε καταστῆσαι, "ἀντὶ τοῦ εἰς Πύλον ἀπαγαγεῖν, 0 περ ἡμεῖς ἀποκαταστῆ- 20 

10 σαν φαμέν. Ὅτι δὲ ᾿Ηλεῖοι οἱ ᾽Επειοὶ, καὶ ἐν ἄλλοις δηλοῦται. (Vers. 275.) Τὸ δὲ ἀπώσατο ἐπὶ ἀνέ- 

μου ἐνταῦϑα ῥηθὲν τὸν παρὰ τοῖς ὕστερον ὥστην καὶ ἐξώστην παρήγαγεν, (Vers. 2706.) ὃς δύνα- 

ται ὡς εἰχὸς διὰ τὸ ἀπώσατο καὶ ἀπώστης λέγεσϑαι. (Vers. 277.) Τὸ δὲ ἀεκαζομένους ἀπὸ ῥήματός 

ἔστι παράγωγον τοῦ ἀεκάζω πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἀκούω ἀκουάζω, ὃ πρὸ ὀλίγων κεῖται. (Vers. 285.) 

Τὸ δὲ ἐς Σιδονίην ἑρμηνεύει Σιδονίους εἶναι τοὺς ῥηθέντας Φοίνικας, ἵνα κἀνταῦϑα συνήϑως τῷ μέρει 

συνεχφωνοῖτο καὶ τὸ ὅλον. μέρος γὰρ Φοινίκων οἱ Σιδόνιοι, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. Ὅτι δὲ καὶ συστέλ- 

λει παρ᾽ Ὁμήρῳ ü Σιδὼν τὴν ἐφεξῆς τῶν πλαγίων κλίσιν, ἐν ἄλλοις ἐδηλώϑη καὶ αὐτό. καὶ ὡς οἱ neo" 

Ὅμηρον οὐ συστέλλουσιν ἀλλὰ διόλου φυλάττουσι τὸ ὦ τῆς εὐϑείας πανταχοῦ, συστέλλοντες καὶ τὴν 

ἄρχουσαν, καὶ ταῦτα τοῦ ποιητοῦ ἐκτείνοντος αὐτήν. ᾿Ηρῳδιανὸς δὲ λέγει dri τὸ Σιδῶνος γραφόμενον, 

ὡς ̓ Αντρῶνος Πλευρῶνος, μετέπεσε παρ᾽ “Ὁμήρῳ, συναπενεχϑὲν τοῖς εἰς δῶν λήγουσι ῥηματικοῖς, ἤγουν 

20 τῷ ἀλγηδόνος ἀηδόνος. ( Vers.259.) ᾿Εν δὲ τῷ ῥηθέντι χωρίῳ, γράφουσιν οἱ παλαιοὶ, ὅτε πιϑανῶς 

ὃ σοφὸς Ὀδυσσεὺς πρὸς τὸν φαινόμενον ᾿Ιϑακήσιον παῖδα πλάττοι ἀνῃρηκέναι υἱὸν ᾿Ιδομενέος τοῦ 

φιλουμέδνου τῷ Ὀδυσσεῖ, ὡς ἂν αὐτὸν πρόσωνταί, φασι, δι᾽ αὐτοῦ οἱ μνηστῆρες ἤτοι προςδέξωνται So 

ὡς ἐχθρὸν τοῦ ᾿Ιδομενέως, ὃν ᾿Οδυσσεὺς ἐφίλει. φιλοῖτο γὰρ ἂν πάντως ὑπὸ τῶν μνηστήρων ὃ τῷ 

φίλῳ τοῦ Ὀδυσσέως ἐχϑρός. (Vers. 2568.) Υἱοὺς δέ, φασιν, ἐν Κρήτῃ ἔχειν λέγει, ἐκφοβῶν ὡς εἴ τι 
καὶ πάϑοι ἐν ᾿Ιϑάκῃ καχὸν,,. ἕξει τοὺς τιμωρήσαντας. καὶ τὸν Ὀρσίλοχον δὲ (Vers. 262.) ἀνελεῖν λέγεε 

διὰ στέρησιν τῆς λείας, δεικνὺς ὡς ἀμυντικὸς ὧν οὐδὲ νῦν παραχωρήσει τοῖς ἐν ᾿Ιϑάκῃ ἀναιμωτὶ στερῆ- 
σαν αὐτὸν ὧν ἔχει χρημάτων, (Vers.272.) τοὺς Φοίνιχας δὲ ἐπαινεῖ, διδάσκων μὴ δεῖν ἀδικηϑῆναι 

μηδὲ ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ιϑάκην, εἴγε καὶ εἰ φιλοκερδεῖς Φοίνικες αὐτοῦ ἐφείσαντο. ( Vers. 261.) Ἔτι 
ἱστέον xci ὅτι ἐν τῇ ῥηϑείσῃ ψευδοδιηγήσει κεῖνται τινὰ χρήσιμα εἰς πεζολογίας παραπλοκὴν, οἷον τὸ 

80 μὲν πόδας ὠχὺν ὃς ἀνέρας ἀλφηστὰς νίχα ταχέεσσι πόδεσσιν, ἔπαινος ἀνδρὸς ποδώκεος. ( V ers. 262.) 

Tb δὲ στερέσαι μὲ ληΐδος ἤϑελε πάσης, τῆς εἵνεχα ἐγὼ πάϑον ἄλγεα ϑυμῷ, ἀνδρῶν τε πολέμους ἀλε- 
γεινά τὲ κύματα πείρων, οὕνεκα οὐ χαριζόμενος ϑεράπευον, ἄνδρα καϑυπογράφει ἀδικούμενον διὰ τὸ 
μὴ ἐθέλειν ζῆν κολακικῶς. (Vers.269.) Τὸ δὲ νὺξ δὲ μάλα δνοφερὴ κάτεχεν οὐρανὸν, οὐδέ τις ἡμέας 
ἀνϑρώπων ἐνόησε, λάϑον δέ ἑ ϑυμὸν ἀπούρας, νύχτερον λαϑραῖον φόνον Or" Aoi. (Vers. 279.) Τὸ δὲ 

χεῖϑεν δὲ πλαγχϑέντες ἱκάνομεν ἐνθάδε νυχτὸς, σπουδῇ δ᾽ ἐς λιμένα προερύσσαμεν ἢ μάλιστα προερέσ- 
σαμεν, οὐδέ τις ἡμῖν δόρπου μνῆστις ἔην μάλα περ χατέουσιν ἑλέσϑαι, 0 ἐστι πεινῶσι περιφραστικῶς, 

(Vers. 5 80.) ἀλλ αὕτως ἀποβάντες ἐχείμεϑα, νυχτερινὸν κατάπλουν φράζει πάνυ καματηρόν. (Vers. 281.) 

To δὲ, ἔνϑ' ἐμὲ μὲν γλυκὺς ὕπνος ἐπήλυϑεν κεχμηότα, ὑπνοῦντι ἁρμόζει τινὶ μετὰ κάματον. (Vers. 282.) 

"Adoos δὲ τὸ, ἐμὲ γλυχὺς ὕπνος ἐπῆλϑεν. οἱ γὰρ uc! Ὅμηρον ἐπῆλϑέ μοι φασίν. (Vers. 280.) ᾿Εν 
ἄρ τούτοις δὲ σημείωσαν τὸ μνῆστις πλεονασμὸν ἔχον τοῦ σίγμα, oU γὰρ ὡς ἐκ τοῦ λέλησται ἡ λῆστις, οὕτω 

517 καὶ ἐκ τοῦ μέμνησται μνῆστις, ἀλλ ἐκ τοῦ μέμνηται. (Vers, 287.) Ὅτι Ὀδυσσέως ψευσαμένου, ὡς ἐῤῥέϑη 

πιϑανῶς πρὸς τὸν φαινόμενον νεανίαν ἐν ᾿Ιϑάκῃ ὃς ἦν ἡ ̓ 4ϑηνᾶ, πρῶτα μὲν μείδησεν ἀφελῶς καὶ 

αὐτὴ χαϑὰ πρὸ αὐτῆς Ὀδυσσεύς. (Vers. 288.) εἶτα δέμας εἰχασϑεῖσα γυναικὶ καλῇ "re μεγάλῃ ve καὶ 50 
ἀγλαὰ ἔργα εἰδυΐῃ, ὁποῖαν κατὰ τὸ εἰχὸς ἔδει φαντασϑῆναι τὴν ϑήλειαν ϑεὰν AOV, χειρί τέ μιν 
χατέρεξε xo προσέφη" κερδαλέος ἂν εἴη καὶ, ἐπίχλοπος ὅς 0: παρέλϑῃ ἐν πάντεσσι δόλοισι, καὶ εἰ 
ϑεὸς ἀντιάσειε, σχέτλιε, ποικιλομῆτα, (Vers. 293.) δόλων eire, ὅ ἐστιν ἄατε, ἀκόρεστε, ὡς καὶ 
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ἀλλαχοῦ κεῖται, οὐχ ἂρ ἔμελλες οὐδ᾽ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ λήξειν ἀπατάων, μύϑων τε πλοκίων, οἵ τοι 
πεδόϑεν φίλοι εἰσίν; ἀλλ yt μηκέτι, ταῦτα λεγώμεϑα, (Vers. 296.) εἰδότες & ἄμφω κέρδεα ὡς οἷα κερ- 

θο δαλέοι. ἐπεὶ σὺ μὲν ἐσσὶ βροτῶν ὦ DA ἄριστος ἁπάντων Ἀβουλῇ xai μύϑοισιν, ἐγὼ δ᾽ ἐν πᾶσι ϑεοῖσι μήτι 

τε χλέομαι χαὶ κέρδεσιν. οὐδὲ σύ γ᾽ ἔγνως Παλλάδ᾽ ᾿Αϑηναίην χούρην Διὸς, (Vers. 301.) ij τέ τοι 

αἰεὶ ἐν πάντεσσι, πόνοισι 7 | παρίσταμαν ἠδὲ φυλάσσω. ὃ δὴ χφήσιμον ἐπὶ προσωπικῆς βοηϑείας λέγεσϑαι. 
1742( Vers. 297.) ὥς περ τὰ πρὸ αὐτοῦ ἐπὶ ἐπαίνῳ κερ᾿ δαλέων καὶ λογίων προσώπων. (Vers. 502.) εἶτα 

φησὶν ἡ Ava xci ὅτε αὐτὴ Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν ἔϑηκε τὸν Ὀδυσσέα, δηλαδὴ ὡς ἀϑηναΐ- 

ζοντα κατὰ τὴν φρόνησιν. καὶ νῦν δὲ ἱκέσϑαι φησὶν ἐνταῦϑα, | ἵνα μῆτιν συνυφάνῃ χρήματα κρύψαι ὅσα, 

φησὶ, Φαίαχές ( Vers. 505.) σοι ὥπασαν ἐμῇ βουλῇ τε νύῳ τε, τουτέστι διὰ σύνεσιν ἧς ̓ 4ϑηνᾶ προΐ- 

σταται. ἔτι δέ φησι, xai ἵνα εἴπω ὕσσα TOL αἶσα ἐν δόμοις κήδεα ἀνατλῆσαι, σὲ δὲ τλῆναι ἀνάγκῃ, 10 
10 μηδέ τῳ ἐκφάσϑαι μήτ ̓ ἀνδρῶν μήτε γυναικῶν πάντων οὕνεχα κἦλϑες ἀλώμενος, ( Vers. $10.) ἀλλὰ 

σιωπῇ πάσχειν ἤγουν, πάσχε ἄλγεα: πολλὰ, βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν, ὃ περ ἐπὶ φερεπονίῳ ἐστὶ παραΐ- 

veas, προεχτιϑέμενον ἡ ῥητοριχῶς καὶ ὕπως χρὴ τὸν Ὀδυσσέα οἰκονομῆσαι τὰ καϑ' ἑαυτόν. (Vers. 308) - 
εἰ δὲ μεταταῦτα ὁ Ὀδυσσεὺς ἄκων uiv ἑαυτὸν ἀνακαλύψει τῇ μαίᾳ Εὐρυκλείᾳ, ἑκὼν δὲ τῷ Τηλεμάχῳ 

καὶ τῷ Εὐμαίῳ xci ἑτέροις τισὶν, ἔκδηλον ὅτι πλεῖόν τι τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς αὐτὸς ἐχεῖ νοεῖ, τουτέστι τῆς κατὰ 
πρώτην ἐπιβολὴν παρ᾽ αὐτῷ συνέσεως. (Vers.286.) ἐπεὶ κατὰ παροιμίαν, αἱ δεύτεραί πὼς φροντίδες 
σοφώτεραι. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἡ ῥηϑεῖσα μεϑομοίωσις τῆς ̓ 4ϑηνᾶς ἡ ἐκ παναπάλου νεανίου εἰς καλήν τὲ 

μεγάλην τε γυναῖχα ῥηϑείη ἂν σκοπτικώτερον μὴ πάνυ ἀπεοιχέναι τῶν κατὰ Πρωτέα i ἢ τῶν κατὰ Ta- 
ρεσίαν μεταβολῶν. συντελεῖ δὲ εἰς τοιοῦτον νοῦν xci τὸ, σὲ γὰρ αὐτὴν παντὶ ἐΐσχε tg, 0 μετ᾽ ὀλίγα 

εἰρήσεται. οὗ λόγου παράδει) μα xci ἡ ἐν τῇ Φαιακίᾳ παρϑενικὴ νεᾶνις, ü ὡμοιώϑη ᾿᾿ϑηνᾶ. 20 

(Vers.291.) Τὸ δὲ κερδαλέος ἂν εἴη καὶ ἐπίκλοπος ὕς σὲ παρέλϑῃ ἐν πάντεσσι δόλοισι, πανούργῳ 

20 ἀνϑρώπῳ ἐπιλεχϑήσεται. Ἔνϑα τὸ, ὅς σε παρέλϑῃ, ὅμοιόν ἐστι τῷ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι. *Ü περ ἐν 
᾿Ιλιάδι κεῖται. ἐντελέστερον δὲ τοῦτο ἐχείνου καὶ σαφρέστερον. ( Vers. 292.) Τὸ δὲ xci εἰ ϑεὸς ἀντιάσειε, 
ποιητιχή ἐστι συνήϑης ὑπερβολή. XyérAvg δὲ οὐδ᾽ ἐνταῦϑα κατὰ ὕβριν ὅλως εἴρηται, ἀλλὰ δηλοῖ xot 

νῦν τὸν ἐπισχετιχὸν καὶ τλήμονα. (Vers.294.) Τὸ δὲ οὐδ᾽ ἐν σῇ περ ἐὼν γαίῃ, καλῶς χαὶ αὐτὸ 
ἐῤῥέϑη. ξένος μὲν γάρ τις διὰ τὸ εὐεπηρέαστον παραλογίσεταί που καὶ ψεύσεται, ὡς καὶ ὃ ψευδοπλα- 
νήτης ᾿Οδυσσεὺς ἐν τοῖς κατ᾽ οἶκον ποιεῖ. (Vers. 295.) αὐτόχϑων δὲ, τί ἂν ψεύδοιτο; Μῦϑοι δὲ πλό- 
xioL, οἱ πεπλεγμένοι καὶ σχολιοί, δῆλον γὰρ ὕτι σχολιοῦται πᾶν τὸ πλεκόμενον καὶ οὐκ ἔχει τὴν προτέ- 
ραν εὐϑύτητα. τινὲς δὲ κλοπίων γράφουσιν ἀντὶ τοῦ, δολίων. Τὸ δὲ πεδόϑεν, ἀντὶ τοῦ ἐκ γενετῆς, 518 
καὶ ὡς οἷον ἐκ πέδου, τουτέστι γῆς, καὶ ὡς εἰπεῖν, ἐκ Dite αὐτῆς. ἡ δὲ μεταφορά, φασιν, ἐκ τῶν 30 
φυτῶν ἢ ἀντὶ τοῦ, βρεφόϑεν, καὶ ἐξ αὐτοῦ πέδου, εἰς ὃ καὶ πίπτουσι καὶ ἕρπουσιν οἱ ἀρτιγενεῖς, ἵνα 

λέγ y ὅτι wein τοῖς ψεύδεσι. (Vers. 296. ) Τὸ δὲ ἀλλ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεϑα εἰδότες 
ἄμφω κέρδεα καὶ ἑξῆς, παρῳδηϑείη 6 ἂν ἐπί τε συστάσει φρονήσεως καὶ εἰς δήλωσιν τοῦ μὴ ἂν ἐξαπατη- 

ϑῆναι. Ἔνϑα ὅρα καὶ τὸ εἰδότες ἀπὸ ἀρσενικοῦ τοῦ Ὀδυσσέως διαβεβηκὸς χαὶ εἰς τὴν ᾿Α᾿ϑηνᾶν. ἐχνικᾷ 

30 γὰρ πανταχοῦ ἡ ἀρσενιχὴ σύνταξις. ( Vers. 297.) ἐνταῦ ϑα δὲ καὶ ἐπίκρισίς ἐστι ποιητικὴ, ὡς "Aoi 
μὲν ἐν ϑεοῖς χερδίστη ἐστὶν, ἐν ἀνϑρώποις δὲ Ὀδυσσεύς. (Vers. 299.) ἐν τούτοις δὲ σημείωσαι ὡς εἰ 
καὶ κέρδεα ὡς μάλιστα ἡ AOnv& οἶδεν, &ÀX οὐκ ἤδη καὶ χερδῴα λέγεται κατὰ τὸν κερδῷον “Ἑρμῆν, 

ἐχεῖνο γὰρ ἑτεροίου λόγου ἐστὶ δεδηλωμένου ἐν ἄλλοις. σημεῖον δὲ τοῦ κέρδεσιν ἐμπρέπειν αὐτὴν καὶ τὸ, 

οὐδὲ σύ γ᾽ ἔγνως Παλλάδα, ἕν γάρ τι καὶ τοῦτο τῶν κερδέων αὐτῆς. Τὸ δὲ μήτι κλέομαι, ἀντὶ τοῦ, 

τῇ βουλῇ εὐκλεής eut, παραγώγως δὲ εἰπεῖν, κλείζομαι. καὶ ἐκτείνεται τὸ μήτι, καϑὰ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι 4o 

ἐν τῷ, μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίνεται ἡνιόχοιο. ( Vers. 500.) ' Ev δὲ τῷ, Παλλάδ᾽ ᾿4ϑηναίην ἐπαγάλλεται 
αὐτὴ τῷ τῆς Παλλάδος ἐπιϑέτῳ, γινομένῳ, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται, 7) παρὰ τὸ πάλλω, ἢ παρά 
τινα Πάλλαντὰ ἢ καὶ διὰ τὸ νεάζον καὶ εὐειδές, λέγουσι γὰρ οἱ παλαιοὶ, τὰς εὐειδεστάτας καὶ εὖγε- 

νεῖς παρϑένους ἱερῶσϑαι καὶ καλεῖσϑαι παρ᾽ Ἕλλησι Παλλάδας, ot καὶ τὸν νέον οὐ μόνον πάλλαντα 
καλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ πάλλακα, χαὶ τὴν παλλακὴν δὲ, ὡς προεῤῥέϑη, ἐντεῦϑεν παράγουσιν. ἴσως δὲ 
καὶ οἱ νῦν ᾿“ττιχοὶ πάληκες ἐντεῦϑεν καλεῖσϑαι διεδέξαντο. ᾿Δἀναπλῆσαι δὲ χήδεα, τὸ ἐντελῶς καὶ κατὰ 

M 
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τὸ πλῆρες ἀνατλῆναι , ὡς δεδήλωται ἀλλαχοῦ. * (Vers.512.) Ὅτι πολυγνώμονι καὶ δυσχατανοήτῳ 4o 

ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ ἐπιλεχϑήσεται τὸ, ἀργαλέον σὲ γνῶναι βροτῷ ἀντιάσαντι, καὶ μάλ ἐπισταμένῳ. σὲ 

γὰρ αὐτὸν παντὶ ξίσχεις. ( Vers, 314.) λήϑην δὲ φιλίας δηλοῖ τὸ, τοῦτο δ᾽ ἐγὼν εὖ οἱδ᾽ ὅτε μοι πάρος 

ἤπιος ἦσϑα ἕως τοῦ δεῖνος καιροῦ. μετ᾽ αὐτὸν δὲ, οὔ σε ἔτι ἔπειτα ἴδον οὐδ᾽ ἐνόησα ἐλϑόντα ὕπως τί 

μοι ἄλγος ἀλάλκοις, ἀλλ᾽ αἰεὶ φρεσὶν ἡσιν ἔχων δεδαϊγμένον ἦτορ ἠλώμην, dog μὲ ϑεὸς ( Vers. 521.) 

χαχότητος ἔλυσε. βοήϑειαν δέ τινα δηλοῖ τὸ, ϑάρσυνάς τ᾽ ἐ"πέεσσι καὶ ἐς πόλιν ἤγαγες. (Vers. 524.) 5o 

ἱχκετευτικὸν δὲ τὸ, νῦν δέ σε πρὸς πατρὸς γουνάζομαι. ( Vers. 526.) ἀπάτης δὲ ὑποψία τὸ, σὲ δὲ κερ- 

τομέοντα ὀΐω ταῦτ᾽ ἀγορευέμεναι ἵν᾿ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσῃς. Ὀδυσσεὺς δὲ ταῦτα φησὶν ὑποπτεύων 

τοὺς τῆς ἀϑηνᾶς λόγους μὴ καὶ αὕτη ψεύδηται χατ᾽ αὐτόν. ( Vers.330.) αὐτὴ δὲ ἀποδεξαμένη τῆς 

10 στεῤῥότητος τὸν ᾿Οδυσσέα φησὶν ἔπαινον σταϑεροῦ ἀνδρὸς τοιόνδε" αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήϑεσσι νόημα, 

τῷ σε x«l οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα, οὕνεχα ἐπητής ἐσσι καὶ ἀγχίνοος καὶ ἐχέφρων. 

519( Vers. $32.) ἔστι δὲ ἐπητὴς ἢ ὃ λόγιος παρὰ τὸ ἔπος ἢ ὃ "χαίρων τῇ ἀληϑείᾳ παρὰ τὴν ἐπὶ πρόϑεσιν 60 

καὶ τὸ ἐτέον. ὀξύνεται δέ, φασιν, ἡ λέξις παρὰ τοῖς παλαιοτέροις. οἱ δὲ ὕστερον παροξύνουσιν αὐτὸ, 

λέγοντες ἐπήτην τὸν φρόνιμον. ἀγχίνους δὲ διαφέρει ἐχέφρονος, ὡς καὶ ἀγχίνοια φρονήσεως. ἡ μὲν γὰρ 

σχέψις ἐστὶ τοῦ δέοντος ἐν βοαλ χεῖ χρόνῳ ἀγχινοοῦσα, τουτέστιν ἐγγὶς καὶ ἕν ὀλιγίστῳ χρόνῳ, ἡ δὲ1743 

φρόνησις οὐ τοιαύτη, ἀλλ᾽ ἔχει παράτασιν. (Vers. 5595.) ἐπὶ δὲ τούτοις δειχνῦσα ἡ 4ϑηνᾶ ὅπως 

ὃ Ὀδυσσεὺς ἐχέφρων ἐστὶν, ἐπάγει" ἀσπασίως γάρ xtv ἄλλοις ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλϑὼν Tere ἐνὶ μεγά- 

θοις ἰδέειν παῖδάς τ᾽ ἄλοχόν τε. σοὶ δ᾽ οὔ πω φίλον ἐστὶ δαήμεναι οὐδὲ πυϑέσϑαι, (Vers. 336.) πρίν 

γέτι σῆς ἀλόχου πειρήσεαι. τοῦτο δὲ Ὀδυσσέως ἔπαινος, εἰ οὕτω στερέμνια φρονεῖ, ὡς μὴ εὐϑὺς ἁρπά- 

20 σαν τὴν τῶν οἰκείων ἐντυχίαν πρινὴ πειράσασϑαι ὕλπως ἔχουσι περὶ αὐτόν. εἶτα καὶ πληροφορεῖ περὶ 10 

τῆς γυναικὸς ὡς ἀγαϑὴ περὶ τὸν ἄνδρα ἐστὶν, εἰποῦσα ἐπαινετιχῶς, ὅτι αὕτως, τουτέστιν οὕτως ὡς xci 

ἐξ ἀρχῆς, ἧσται ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ φϑινύϑουσι νύχτες τὲ καὶ ἤματα ᾿δακρυχεούσῃ. 

(Vers. 526.) Ort καινόν τι σχῆμα καὶ τὸ, οὐ γὰρ ὀίω ἥκειν εἰς ̓ Ιϑάκην ἀλλὰ ἄλλην γῆν ἀναστρέφο- 

μαι. τὸ γὰρ κοινότερον ἀναστρέφεσθαι ἢν. ( Vers. 539.) Ὅτι 0 πὲρ ἄν τις ἠπόρησε πρὸς τὸν ποιητὴν, 

πῶς δηλαδὴ περιεώρα τὸν ᾿Οδυσσέα ἡ φίλη ᾿4ϑηνᾶ κακῶς ἐν τῇ δεκαετῇ πλάνῃ πάσχοντα, λύει ἐνταῦϑα 

Ὁ ΟΡ πθεησαθεντον vacca πρὸς τὴν .AOwvav ἀπορήσαντα περὶ τούτου αὐτοῦ. χαὶ αὐτὴν ἄρτι πλάσας 20 

λέγουσαν λυτικῶς, tuc ἤδεα μὲν, 0 ἐστιν ἠπιστάμην, (Vers. 540.) ὅτι νοστήσεις ὀλέσας ἀπὸ πάντας 

ἑταίρους, καὶ οὔ ποτε ἀπίστεον ταῦτά γε. (Vers.541.) ἀλλά τοι οὐκ ἐϑέλησα Ποσειδάωνι μάχεσϑαν 

πσξαθασσιψνητῳ ἡ ὁοῖτοι χόλον ἢ κότον ἔνϑετο ϑυμῷ, χωόμενος περὶ τοῦ υἱοῦ Κύχλωπος. ἐντεῦϑεν Ev- 

30 ριπίδης ὠφελημένος ποιεῖ τὴν "Ἄρτεμιν ἀπολογουμένην τῷ καλῷ Ἱππολύτῳ, 
αἰτιωμένῳ εἰ παρεῖδεν ἐχείνη 

ΠΊΣΘΥ, ὀλλύμενον dq ροδίτης χόλῳ, xci λέγουσαν" οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προϑυμίῳ τῇ τοῦ ϑέλοντος, 

αλλ ἀφιστάμεϑ' ἀεί, CVers, 339.) Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ ἀπιστεῖν ὡς ἐναντίον κείμενον τῷ εἰδέναι. 

ees Een ἀλλ evi ϑυμῷ ἤδεα. (Vers. $45.) Ὅτι ἐπίτροχον εἶδος περιηγήσεως ὡς 

προθοειόταυ το. «ὔορκυνος μὲν 00 ἐστι λιμὴν ἁλίοιο γέροντος, ἣδὲ * δ᾽ ἐπὶ χράτος λιμένος τανύφυλλος So 

ἐλαίη. ἀγχόϑι ὃ αὐτῆς ἄντρον ἐπήρατον ἠεροειδὲς, ἱρὸν νυμφάων, ct Ιηϊάδες καλέονται. οὗτοι δὲ 

θη δύο στίχοι ὃν τισι τῶν ἀντιγράφων οὗ κεῖνται. τὸ μέντοι ἐφεξῆς ἐν neci χεῖται" τοῦτο δέ σοι σπέος 

ach rn dando dida ἕνϑα τ πολλὰς ἔρδεσχες Νύμφηῃσι τεληέσσας ἑκατόμβας. (Vers. 351.) τοῦτο δὲ Νή- 

$t od Be Bono Xotazipiioy ὕλῃ, τουτέστι χεχαλυμμένον δένδροις, ἤγουν δασὺ, ἀπὸ τοῦ ἕω τὸ ἐνδύω, 

E. E E A Eug καὶ πλεονασμῷ ποῦ γέρων, tue τὸ, ϑριξὶ δὲ νέκυν καταείνυον. 

— ἐρ δὰ jv δὲ ἡ ῥηδϑεῖσα ἐπελευστιχὴ τοπογραφία, ᾿᾿ϑηνᾶς περιηγουμένης ταῦτα τῷ 

" dd pgs. γνοὺς γὰρ ix πολλῶν φϑασαντων ἀγαϑοὺς τοὺς Φαίακα καὶ μηδὲ τινος 

(Lacie FER i |o c s Wig τῆς πατρίδος εἶναι, καὶ ἀνακινήσας τὴν μνήμην πε- 

BET.  π ν 1 ἢ ἔγων, ὡς οὗτος μὲν ὁ Φφορκυνος λιμὴν, αὐτῇ δὲ ἐλαία 

ἱερὰ, ἐχεῖνο δὲ ἄντρον" οὗ καὶ μέμνηται συχνὰ ὃ ποιητὴς ὡς ἐπιτηδείου τῷ ᾿δυσσεῖ ἐναποχρύψαι τὰ 

χρήματα. καὶ οὕτω τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἠέρα σχεδασάσης τὸν τῆς λήϑης καὶ τῆς πατρίδος χϑονὸς τῷ Οδυσσεῖ 

γνωσϑείσης 0v ἀναμνήσεως εὐοδοῦται καϑ' ὅμοιον τρόπον τὰ ἐφεξῆς. ( Vers, 370.) καὶ ᾿ϑηνᾶς ngon- 
2 
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&o yov*uévye τῷ ἥρωϊ ἔργων Ts καὶ λόγων τά Tt χρήματα κρύπτει, αὐτὸς καταϑεὶς ἀσφαλῶς, καὶ λίϑον 
ταῖς ϑύραις ἐπιϑεὶς ἤγουν τῇ ὁπῇ τῆς πέτρας διὰ τῆς αὐτῆς ᾿4ϑηνᾶς. καὶ τὸ ἐντεῦϑεν ἐχεῖ καϑεσϑεὶς 
παρὰ πυϑμένα ἐλαίης συμφράζεται τῇ φρονήσει ᾿4ϑηνᾷ οἷα καὶ ἀγχίνους καὶ ἐχέφρων τὰ κατὰ τοὺς 
μνηστῆρας. (Vers. 575.) καὶ ἡ μὲν ἐρεϑίζει αὐτὸν κατ᾽ ἐχείνων, καὶ τὲν βίαν αὐτῶν φράζει χαὶ τὸ 
ποιητέον ὑποτίϑησι καὶ παρέσεσθαι ὑπισχνεῖται αὐτῷ κατὰ τῶν μνηστήρων, καὶ ἀλλοιοῖ δὲ τὸ εἶδος 
αὐτοῦ πρὸς τὸ εἰδεχϑέστερον, καὶ σχευάζει πτωχιχώτερον χάριν ἐπικρύψεως καὶ συμβουλεύει ἀπελ- 
ϑεῖν πρῶτα εἰς τοὺς χατὰ τὴν νῆσον ἀγροὺς εἰς τὸν καλὸν Εὔμαιον. xci Οδυσσεὺς ποιεῖ οὕτως, ὡς ἡ 
φρόνησις δηλαδὴ αὐτῷ νοῆσαι ὑπέβαλε. xci οὕτως εὐοδοῦται τὰ ἐφεξῆς. ἐν τούτοις δὲ χαὶ ἐπαινῶν 
ὃ ποιητὴς τὴν μέϑοδον τοῦ χρύφα τὸν Ὀδυσσέα ἐλϑεῖν εἰς τὰ ἑαυτοῦ (Vers. 383.) ποιεῖ τὸν αὐτὸν 
Ὀδυσσέα χάριν ὁμολογοῦντα τῇ ̓ ϑηνᾷ ἐφ᾽ οἷς αὐτῷ ὑπέϑετο τὴν τοιαύτην βουλὴν, εἰπὼν οὕτως" ὦ 10 
πόποι, ἢ μάλα δὴ ̓ 4γαμέμνονος φϑίσεσϑαι κακὸν οἶτον ἐνὶ μεγάροισιν ἔμελλον, εἰ μή μοι σὺ ἕκαστα 520 
ϑεὰ κατὰ μοῖραν ἔειπες. καινὸν δὲ οὐδὲν εἰ ϑεὰν εἶπε τὴν ἑαυτῷ φρόνησιν ὃ xci μῆνιν ἄειδε ϑεὰ 

MUR. B " NS τὰ μῶν E c E τ A - τὸ eo 5o εἰπὼν πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ yvà*oiv, ὡς ἐῤῥέϑη ἐχεῖ. οὕτω δὲ καί" ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα, ὃ ἐστιν 
ἡ κατ᾽ ἐμὲ γνῶσις. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. (Vers.347.) Τὸ δὲ ῥηθὲν ἱερὸν ἄντρον τῶν Νηΐδων νυμ- 
gov φαίνεται καὶ ὑδάτων κατάῤῥυτον εἶναι νάμασι, διὸ καὶ νυμφῶν ἱερὸν λέγεται, περὶ ὧν προγέγρα- 
πται. δῆλον γὰρ ὡς χαίρουσιν αἱ τῆς ἀλληγορίας νύμφαι τῇ κατὰ γῆν ὑγρότητι. (Vers. 549.) Σπέος 
δὲ καὶ ἄντρον εἰπεῖν ταυτὸν κατὰ πολυωνυμίαν ἐστὶν ὥς περ καὶ σπήλαιον. ᾿Επηρεφὲς δὲ, κοινότερον μὲν, 
τὸ αὐτόροφον. οἱ δὲ παλαιοὶ γράφουσι καὶ τὸ χϑαμαλόν. τοῦτο δὲ προϊὼν (Vers. 363.) καὶ ϑεσπέσιον 
xat κατά τι κοινὸν ἴσως ἐπίϑετον. διὸ καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ βιβλίου, ἄντρου μνησϑεὶς ἐν παραβολῇ, 
ϑεσπέσιον ἐκεῖνο καλεῖ. τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἐν τοῖς ἄντροις σεμνόν. ἅ πὲρ εἰς κόσμον ἀλληγοροῦνται, ὡς 20 
x«i προείρηται. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ὕπως ἐπέτεμε γοργότατα ὁ ποιητὴς ἐν ὀλιγίστῳ τὰ πρὸ μιχροῦ 
πλατύτερον ἐκῳρασϑέντα περί τε τοῦ λιμένος καὶ τῶν κατ᾽ αὐτόν. ( Vers. 553.) Ὅτι ὥς περ πρὸ ὀλίγων 

, EJ ^ , , ^. * - , J ^ , P , 6o μείδησεν Ὀδυσσεὺς χαίρων *j γαίῃ πατρωΐῃ, οὕτω καὶ νῦν ἀχριβίστατα γνοὺς αὐτὴν γήϑησε χαίρων 3 
γαίῃ. (Vers. 554,) καὶ οὐκ ἔτι ἑρπύζει παρὰ ϑῖνα ϑαλάσσης ἀχϑόμενος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔχυσε ζεί- 
δωρον ἄρουραν ὡς εἰ καὶ φίλην μητέρα. (Vers. 356.) καὶ νύμφαις ἀρᾶται χεῖρας ἀνασχὼν καὶ κατὰ 
x 5 , , € , , - ^ , 8 » , »e 1744 Sonoav πλάτλτεται λέγων οὕτω" νύμφαι Nase χοῦραι Διὸς, τουτέστι ἀέρος, ὡς ἡ ἀλληγορία ἐδὴ- 

10 

20 

3o 

λώσεν, οὔ nor ἔγωγε ὄψεσθαι ὑμᾶς ἐφάμην. νῦν δ᾽ εὐχωλῇς ἀγανῇσι χαίρετε. ἀτὰρ καὶ δῶρα διδώσο- 
μεν ὡς τὸ πάρος περ, αἴκεν ἐᾷ πρόφρων μὲ ϑεὸς αὐτόν τε ζώειν καί μοι φίλον υἱὸν ἀέξῃ. ταῦτα δὲ 
παρῳδηϑέντα ποτὲ προσαρμόσει βιωτικῷ ἀνδρὶ σεσωσμένῳ ἀπὸ καχοῦ. ( Vers. 558.) Τὸ δὲ διδώσομεν 
πρωτότυπόν ἐστι τοῦ δίδωμι. δῆλον γὰρ ὡς ἐκ τοῦ διδῶ διδώσω τὸ δίδωμι. ( Vers. 362.) Ὅτι ϑαρσο- 30 
ποιὸν χἀνταῦϑα τὸ, ᾿ϑάρσει, μηδέ τι ταῦτα μετὼ φρεσὶ σῆσι μελόντων. ( Vers. 365.) Ὅτι 0 τέως μὲν 
σχάζων τὴν χρηματιχὴν φροντίδα, ἐθέλων δὲ πρῶτον σχέψασϑαι, εἴποι ἂν τὸ, ἀλλὰ χρήματα μὲν 

ϑείομεν αὐτίχα νῦν μυχῷ ἄντρου ϑεσπεσίοιο ἢ ἁπλῶς τόπου τινὸς αὐτίκα νῦν, ἵνα περ τάδε τοι σόα 
μίμνῃ, αὐτοὶ δὲ (Vers. 565.) φραζώμεϑα ὅπως Uy ἄριστα γένηται. Μετακομιδὴν δὲ ἀσφαλιστικὴν 
χρημάτων φράζει τὸ, ἐφόρει χρυσὸν καὶ ἀτειρέα χαλκὸν, tare τ᾽ εὐποίητα. καὶ τὰ μὲν εὖ κατέϑηκε, 521 
( Vers. 370.) λίϑον δ᾽ ἐπέϑηχε ϑύρῃσι. λέγει δὲ ϑύρας, ὡς καὶ προεδηλώϑη, τὴν τοῦ “σπηλαίου 
ὀπὴν, πληϑύνας τὴν λέξιν πρὸς ἔνδειξιν τῆς κατὰ τὴν μυϑικὴν ᾿4ϑηνᾶν ἰσχύος, 4j ἀναλέγως μέγαν 
ἔστι λογίσασϑαι τὸν λίϑον τὸν ταῖς τοιαύταις ϑύραις ἐπιτιϑέμενον. ( Vers. 369.) Ὅρα δὲ τὸ, εἵματα 
εὐποίητα, ὡς χρήσιμον εἰς τὸ, ἐσθῆτα ὑφαντήν. δῆλον γὰρ ὅτι καὶ ἐχείνη ἐύφαντος, ὡς καὶ mpos- 
δηλώϑη, κατὰ τὰ νῦν εὐποίητα εἵματα. Τὸ δὲ ἵνα περ τάδε τοι σόα μίμνῃ, οὐκ ἀναγκαίως ἀντὶ τοῦ 4o 
ἔνϑα μένει νοηϑείη ἂν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀντὶ τοῦ, ὕπως μένῃ φυλαττόμενα. 

( Vers. 572.) Ὅτι ἱερὰν τὴν προῤῥηθεῖσαν ἐλαίαν λέγει χαὶ δι᾽ ἄλλλας μὲν αἰτίας, μάλιστα δὲ 
διὰ τὸ μυϑιχῶς, χαϑὰ χαὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, ἀνιερῶσϑαι αὐτὴν τῇ ̓ 4ϑηνᾷ. διὸ καὶ τόπος ἐνταῦϑα 
βουλῆς ó πυϑμὴν αὐτῆς γίνεταν, ὅτε Ὀδυσσεὺς τῇ ̓ 4ϑηνᾷ συμφράζεται προεχϑετιχῷ λόγῳ περὶ τῶν 
ἐφεξῆς. εἰ δὲ ἀχολούϑως τῇ ἐν ᾿4ϑήναις ἱερᾷ ἐλαίᾳ καὶ ἡ ἐν ᾿Ιϑάκῃ πέπλασται, οὐκ ἄν τις ἀπισχυρί- 
σαιτο ἀσφαλῶς. ( Vers. 578.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἕδνα τὰ ἐξ ἀνδρῶν πρὸς γυναῖκα. φησὶ γὰρ ὅτι τρίετες 
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ἦσαν οἱ μνηστῆρες μνώμενοι τὴν Πηνελόπην καὶ ἕδνα διδόντες. ὃ δὴ ποιήσουσιν ἐν τοῖς ἐφεξῆς αὐτοὶ 

καὶ τοῦ Ὀδυσλσέως παρόντος καὶ βλέποντος καὶ χαίροντος τῇ συνέσει τῆς γυναιχός. ( Vers. 386.) Ὅτι 4o 

παράκλησις ἐπὶ συμμαχίᾳ τὸ, ἀλλ᾽ ἄγε μῆτιν ὕφηνον ὕπως ἀποτίσομαι αὐτούς. πὰρ δέ μου αὐτὴ στῆϑι 

μένος πολυϑαρσὲς ἐνιεῖσα. ( Vers. 389.) & δὲ xai γενναῖος ὁ δυσωπούμενος, ἁρμόσει καὶ τὰ ἐφεξῆς" 

αἴ κέ μοι παρασταίης, καί κε τριηκοσίοισιν ἐγὼ ἄνδρεσσι μαχοίμην σὺν σοὶ, ὅτε μοι πρόφρασσα ἐπαρή- 

γοις. (Vers. 395.) εἰ δὲ ὃ παρακληϑεὶς ὑπόσχηται οἰχεῖον ἐπαγαγεῖν καὶ τὸ, καὶ λίην τοι ἔγωγε παρέσ- 

σομαι οὐδέ με λήσεις, ὁππότε κεν δὴ ταῦτα πενώμεϑα, καί τιν᾽ ὀίω αἵματί τ᾽ ἐγχεφ tho τὲ παλαξέμεν 

ἄσπετον οὗδας, ἐκ τῆς Ὀδυσσέως δὲ καὶ AO qvas "ὁμιλίας ταῦτα εἰσὶ, προεχϑετικῶς ῥηθέντα καὶ αὐτὰ 50 

περὶ τῶν εἰσέπειτα. (Vers.390.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, καὶ τριαχοσίοις ἂν μαχοίμην σὺν σοὶ, ὑπο- 

10 ψοοῦσι τὸν στίχον οἱ παλαιοὶ ὡς μὴ ἔχοντα ὑπερβολὴν, φάμενοι ὡς ἐν τῇ λάμβδα τῆς ᾿Ιλιάδος καὶ 

᾿Αϑηνᾶς δίχα πλείοσιν ἢ τριακοσίοις ἀντέστη Ὀδυσσεὺς, τέως μέντοι ὕπως ἂν καὶ ἔχον ὃ λόγος ἀξιόμα- 

gos ὧν ὁ Ὀδυσσεὺς πρὸς τριακοσίους ϑαῤῥῶν ἂν τοῖς μνηστῆρσιν ἐπίϑοιτο τοῖς μήτε τοσούτοις μήτε 

ἄγαν στρατιωτικοῖς. καὶ νῦν μὲν πρὸς τριακοσίους εἶπεν ὁ Ὀδυσσεὺς ἀντιστήσεσϑαι ἂν ἐπιεικευόμενος, 

ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς πρὸς πεντήχοντα λόχους γενναῖος ἂν ἔσεσθαι ἀκούει πρὸς AO vas, 0 ἐστι πρὸς δισχιλίους 

xoi ἐπέκεινα. καὶ ἔστιν ἐχεῖνο ὑπερβολὴ, ὡς δέον ὃν, τὸν μὲν Ὀδυσσέα μετριώτερον εἰπεῖν, τὴν δὲ ̓ “ϑηνᾶν 

ὑπερβολικώτερον διὰ τὸ σεμνόν. ( Vers. 988.) ᾿Εν τούτοις δὲ καὶ ἄλλως περιαυτολογῶν Ὀδυσσεὺς Τροίης 

ἐλύομέν, φησι, λιπαρὰ κρήδεμνα, λιπαρὰ μὲν λέγων κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὰ ἔχδηλα χαὶ λαμπρά. εἰχὸς δὲ 

δηλοῦσϑαι οὕτω καὶ τὰ εὐδαίμονά ποτε. Κρήδεμνα δὲ μεταφορικῶς καὶ νῦν τὰς τῶν πύργων στεφάνας 

καὶ λοιπὰς ἐξοχάς. ( Vers. 394.) Τὸ δὲ πενώμεϑα ἤδη τὴν ᾿4ϑηνᾶν συνεργοῦσαν τῷ ̓ Οδυσσεῖ παριστᾷ. 

20 Τὸ δὲ ὀΐω ἐπιειχῶς ἡ ̓ 4ϑηνᾶ λέγει. οὐ γὰρ ὀΐεται, ὃ λέγει, ἀλλ ἀκριβῶς oi" δε. μάλιστα δὲ οὐχ ἐπιει- Go 

κεύεται ἀλλὰ βαρέως λαλεῖ, ὡς καὶ μετ᾽ ὀλίγω ἐρεῖ. (Vers.395.) Παλάξειν δὲ τὸ ἀναδεύσειν, ὥς φασιν 

οἱ παλαιοὶ, καὶ φῦραι καὶ μολῦναι. δηλοῖ δὲ περὶ τῆς τοιαύτης λέξεως καὶ ἡ Dae. "ἄσπετον δὲ οὖδας 

περιφραστικῶς τὴν ἤπειρον λέγει, 0 ἐστι τὴν ἁπλῶς γῆν. ἄλλως γὰρ πῶς ἄσπετος ἡ βραχεῖα καὶ εὐπερί- 

γραπτος καϑ' ἣν οἱ μνηστῆρες πεσοῦνται; οἱ δὲ παλαιοὶ λέγουσι περὶ τῆς ἐνταῦϑα τοῦ ᾿Οδυσσέως βου- 

λῆς δι᾿ ἧς χερσὶν ὀλίγαις ἐπιϑήσεσϑαι τοῖς μνηστῆρσι μελετᾷ, ὅτι οὐκ ἡϑέλησέ ποϑεν συμμαχίαν λαβεῖν, 

ἐπειδὴ τοῖς μὲν πολίταις οὐ προέϑετο πολεμήσειν, ὡς μηδὲν αἰτίοις, *ole καὶ μαϑὼν iv" iov φυλάτ-1 745 

τεσϑαι τὰς βασιλικὰς τιμὰς τῷ υἱῷ. οἱ δὲ μνηστῆρες καὶ δίχα συμμαχίας εὐεπιχείρητοί εἰσιν, εἴ περ 
Ὀδυσσεὺς xci μόνος πρὸς τριαχοσίους ἢ καὶ πρὸς λόχους ὕλους πολλοὺς ἀντίμαχός ἐστιν ἀξιόμαχος σὺν 

AOnva, τουτέστι μετὰ καὶ φρονήσεως, καϑὶ ἣν καὶ μάλιστα τῶν μνηστήρων περιεγένετο, (V ers. 397.) 

30 Or ἐπεὶ ἔδει τὸν Ὀδυσσέα μὴ λαμπρὰ φοροῦντα μηδὲ φαιδρῷ προσώπῳ ἐμφανισϑῆναι τοῖς ἑαυτοῦ, 

522 εἰχὸς μὲν καὶ ἄλλως τοῦτο ποιηϑῆναι πρός γε αὐτοῦ Ὀδυσσέως. ὃ δὲ ποιητὴς κἀνταῦϑα τερατῶδές τι 

ἐϑελήσας πλάσασϑαι παράγει τὴν μυϑικὴν ᾿Αϑηνᾶν λέλγουσαν οὕτως" ἀλλ ἄγε σε ἄγνωστον τεύξω πάν- 10 
1:601 βροτοῖσι. κάρψω μὲν χρόα καλὸν ἐνὶ γναμπτοῖσι, μέλεσσι. ξανϑὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας. 
ἀμφὶ δὲ λαῖφος foco, 0 κεν στυγέῃσιν ἰδὼν ἄνϑρωπος ἔχοντα, ἢ στυγέει τις ἰδὼν ἄνϑρωπον ἔχοντα. 
χνυζώσω δέ τοι ὄσσε πάρος περικαλλέ ἐόντε (Vers. 402.) ὡς ἂν ἀεικέλιος, καὶ διατοῦτο δηλαδὴ ἄγνω- 
στος, πᾶσι μνηστῆρσι φανείης σῇ τ᾽ ἀλόχῳ καὶ παιδὶ, τὸν ἐν μεγάροισιν ἔλιπες. ( Vers. 450.) καὶ 

μετ᾽ ὀλίγα δὲ, ὅτε ἡ ̓ Αϑηνᾶ τοῦτο ποιεῖ, ὁμῶς φράζει ὃ ποιητὴς, πλὴν ὕσον καὶ προστίϑησιν ἐκεῖ 
καὶ παραποιεῖ δέ τινα πρὸς σαφήλνειαν. φησὶ γάρ" χκάρψε μὲν οἱ χρόα καὶ ἑξῆς τὸν ὅλον στίχον, ξαν- ao 
ϑὰς ὃ ἐκ κεφαλῆς ὄλεσε τρίχας. ἀμφὶ δὲ δέρμα πάντεσσι μελέεσσι παλαιοῦ Diss γέροντος. κνύξζωσε 

ο δέ οἱ ὄσσε καὶ ἐφεξῆς τὸ πᾶν τοῦ στίχου. ἀμφὶ δέ μιν ῥάκος κακὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα ῥωγαλέα, ῥυπόεντα, 
καχῷ μεμορυγμένα καπνῷ. ἀμφὶ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης ἕσσ᾽ ἐλάφοιο, ψιλόν. δῶκε δέ οἱ σκῆπτρον 
καὶ ἀειχέα πήρην, πυχνὰ ῥωγαλέην, ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτήρ. "Ev οἷς ὅρα τὴν σκευὴν ἀρχοειδῆ τινὰ 
οὖσαν ὡσεὶ παράδειγμα τῇ ὕστερον κωμικῇ μεϑόκδῳ, ἢ πρὸς εὐτέλειαν τὰ σκηνικὰ διεσχεύαζεν, ὡς καὶ $o 
ὁ -Πριστοφάνης δηλοῖ. πολλὴ δὲ ἡ τῆς ἀλλοιώσεως ταύτης τῷ Ὀδυσσεῖ συμβολὴ πρὸς & μέλλει ποιεῖν. οὐ 

523 γὰρ ἔχει τι καλὸν ὡς καὶ περιεργασϑῆναι, ἀλλὰ κατὰ τὸν ποιητὴν, καὶ στυγεῖται βλεπόμενος. διό πὲρ 
οὐδ᾽ ἂν πολυπραγμονηϑεὶς γνωρισϑείη τινί, "ἄγνωστος δὲ γίνεται πᾶσι, δίχα γε τῆς μαίας Εὐρυκλείας. 



54 PA4GVQIAIA4 Ν. Ys83598—áo:. 

πλὴν οὐδ᾽ αὐτὴ ἐκ τοῦ εἴδους ἁπλῶς ἀναγνωρίζει τὸν Ὀδυσσέα, ἐκ τῆς κατὰ τὸν μηρὸν δὲ οὐλῆς, ὡς φα- 
ἀο γήσεται. ( Vers. 598.) Κάρψαι δέ ἐστι τὸ ξηράναι καὶ συσπάσαι, ἐκ τοῦ κάρφω. ἀφ᾽ οὗ "καὶ τὸ κάρ- 

φος. κάρφεται δὲ χοῦς ὃ τοῦ γέροντος, ὡς δηλοῖ τὸ, ἀμφὶ δὲ δέρμα πᾶσι μέλεσσι παλαιοῦ ϑῆκε 
γέροντος. ταυτὸν γὰρ εἰπεῖν χάρψε χρόα, καὶ δέρμα γέροντος ἔϑετο. ὠνοματοπεποίηται δὲ τὸ κάρφω, 
ἐξ οὗ xal καρφαλέον τὸ ξηρόν. ὡς τὸ, καρφαλέον δ᾽ csv, ἔτι δὲ καὶ τὸ ὑπέρισχνον χατὰ τοὺς παλαιούς. 
ἐπειδὴ τῷ ὑπερίσχνῳ ξηρότης ἕπεται, ὡς εἶναι αὐτὸν οὕτω καὶ ἀλίβαντα καὶ αὖον μετὰ δασείας ᾿Δττι- 
κῶς. οὕτω δὲ καὶ ὕφαυον διὰ τὸ ἀποραυάνϑαι γήρᾳ, εἴποι ἂν ὃ χωμιχός. ὡς δὲ ἐδάσυνον ol Αττεικοὶ 

5o τὸ «Vo, καϑὰ xci τὸ εὕω, ἡ παράδοσις δηλοῖ. τάχα γὰρ x τοῦ «Uo τροπῇ τοῦ € εἰς ἃ παρῆγον τὸ evo. 
ἐξ οὗ ἴσως καὶ ἀφαυρὸς ὁ ἀσϑενὴς καὶ μὴ διερὸς κατὰ τὸν ποιητὴν εἰπεῖν, ἤγουν ὑγρὸς καὶ ὑγιὴς, 
ἀλλ᾽ οἷον ξηρός. δοχεῖ δὲ τοῦ χάρφω μέσος παρακείμενος εἶναι κέκαρπα, καὶ ἐξ αὐτοῦ καρπὸς, ὡς oi 10 
παλαιοί φασι καὶ αὐτό. (Vers. 599.) Περὶ δὲ τοῦ ξανϑὰς εἶναι τῷ Ὀδυσσεῖ χόμας ἤδη τὸ δέον προ- 
γέγραπται. ὡς δὲ καὶ παρὰ τὸ ξαίνειν ὁ ξανϑὸς xc ἡ ξανϑὴ παρῆχϑαι δοκεῖ, iv τοῖς εἰς τὴν ̓ Ιλιάδα 
δεδήλωται, ὁμοίως δὲ καὶ ὡς ἀλλήλοις ἀντιμεταχωροῦσι τὰ ψιλὰ καὶ τὰ δασέα, πλειστάκις. οὕτω γὰρ 
ix τοῦ σκύτος μὲν ὁ Σχύϑης, καὶ ἐκ τοῦ πιεῖν ἅλις ἡ φιάλη, καὶ ἐκ τοῦ ξαντὸς 0 ξανϑός. αὖϑις δὲ ἐκ τοῦ 

θο ἱστία καὶ "ἐφίστιος τὸ ἐπίστιον ᾿Ιωνικῶς, χαὶ ἐκ τοῦ κολφαβρὸς ὁ κολπαβρὸς, καὶ ὅσα τοιαῦτα. «“1αῖφος 
δὲ πτωχικόν τι ἱμάτιον xarà τὸ σπεῖρον. διὸ καὶ καϑὰ σπεῖρον λέγεται νηὸς, οὕτω καὶ λαῖφος τὸ ἱστίον 
διὰ τὸ xci τοῦ σπείρου xci τοῦ λαίφους ἁδρὸν καὶ ἐπιτήδειον τοῖς πλέουσι. ( Vers. AO 1.) Τὸ δὲ χνυ- 
ζώσω ἀντὶ τοῦ ῥυσώσω, ἀπρεπεῖς καὶ ῥυσοὺς ποιήσω, ὁποῖοι, φασὶν, οἱ τῶν χαϑευδόντων ὀφϑαλμοί. 
κατὰ δέ τινας καὶ οἱ τῶν κυνῶν" διὸ xci ἐντεῦϑεν παρῆχϑαι δοκεῖ τὸ κνυζοῦν. ὅϑεν xci κνυζηϑμὸς 
iv τοῖς ἑξῆς ἐπὶ κυνῶν εὑρεϑήσεται κείμενος. ' ΤΙρῳδιανὸς δὲ τοῦτο μὲν ἐμφαίνει ἀπὸ τοῦ κνύζειν γενέ- 20 

174ῦσϑαι, τὸν κνυζηϑμὸν "δηλαδὴ, τὸ δὲ ἀπὸ χυνῶν εἰπεῖν τὸ κνυζώσω ὀκνεῖ, ἀπίϑανον εἰπὼν καὶ δυσκα- 
τάστατον περιστᾶν ἐκ τῆς κατὰ χύνας μεταφορᾶς τὸ τῶν ὀρφρϑαλμῶν ἀπρεπές. ὁμοίως ἀπίϑανον λέγεν 

καὶ τὸ ἐκ τῆς κονύζης γενέσϑαι αὐτὸ ἧς 5 χρῆσις ἐν τῷ, χαμαιζήλοιο κονύζης. ἐπικρίνει δὲ, ἄμεινον 
εἶναι Φιλοξένῳ πείϑεσθϑαι, εἰπόντι ὡς παρὰ τὸ χνύω γίνεται, ὃ δηλοῖ τὸ ξύω, Δωρικὸν μὲν ὃν, προ- 
φερόμενον δὲ καὶ παρὰ ᾿“ττικοῖς καὶ Ἴωσιν. οὗ χρῆσις καὶ παρὰ τῷ κωμιχῷ ἐν Θεσμοφοριαζούσαις" οὗτος 
πόϑῳ μοὔκνυεν ἕλχων τὴν ϑύραν, ἤγουν διὰ τὸν πόϑον μου iive τὴν ϑύραν. καὶ ἀρέσκεται ὥς πὲρ 
ἑρπύω ἑρπύζω καὶ μύω μύζω τρύω τρύζω, οὕτως εἶναι xci κνύω χνύζω, ἐξ οὗ καὶ τὸ χνυζῶ, ὁμοίως τῷ, 
δίζω διζῶ, χαὶ ἄλλως δὲ παρὰ τὸ κνύζα χνυζῶ, ὡς χόρυζα χορυζῶ xci ῥίζα ῥιζῶ, ἐκ δὲ τοῦ ῥηϑέντος 
χνύω χαὶ κνύμα δαχτύλων προφέρει ἐκ τοῦ χωμιχκοῦ, καὶ κνύος δὲ τὴν φϑορὰν χατὰ γένος οὐδέτερον 
ὁμοίως τῷ, ϑῶ ϑύος καὶ φλῶ φλύος παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ ἐπὶ φλυαρίας, φέρων καὶ χρῆσιν ἐκ τοῦ παρὰ So 

10 Ἡσιόδῳ καταλόγου περὶ τῶν Προιτίδων. χαὶ γάρ σφιν κεφαλῇσι κατὰ κνύος αἰνὸν ἔχευεν: *aAgog γὰρ 
χρύα πάντα κατέσχεν, ἐν δέ νυ χαῖται ἔῤῥεον ἐκ κεφαλέων, ψίλωτο δὲ καλὰ κάρηνα. παράγει δὲ τὸ 
τοιοῦτον χνύω ἐκ τοῦ κνῶ, ἐξ οὗ καὶ ἥ κόνις, ὡς ἀλλαχοῦ φαίνεται, καὶ τὸ χναίω ἀντὶ τοῦ διαφϑείρω, 
οὗ χρῆσις καὶ παρὼ τῷ κωμιχκῷ, καὶ τὸ κνίζω ἤγουν ἐξεπιπολῆς καὶ ἰσχνῶς καταξύω, ἀφ᾽ οὗ περ οὐ μόνον 
ἡ κνῖσα, ὡς καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλοις κεῖται, ἀλλὰ καὶ ἡ κνίζα, ὡς σχίζω σχίζα. ᾿Ανακρέων" κνίζη τις ἤδη 
καὶ πέπειρα γίνομαι σὴν διὰ μαργοσύνην. ὁμοίως δὲ ἐκ τοῦ κνῶ λέγει xc τὸ κνάπτειν γίνεσθαι. ὡς γὰρ 
ῥῶ ῥάπτω τὸ τὰ διαλελυμένα εἰς ῥῶσιν ἄγω, καὶ βῶ βάπτω τὸ ἐμβιβάζω ποι τὸ ἐνιέμενον, καὶ ϑῶ 
Üanro τὸ ἀποτίϑημι εἰς ταφὴν, οὕτω zai xvà κνάπτω. ἀφ᾽ οὗ χνάφος φυτὸν ἀκανϑῶδες. ᾧ τὰ ἄϑικτά, 
φησιν, ἱμάτια ἐπισύροντες χατεργάζονται. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ γνάπτω. ὅϑεν καὶ ὃ κναφεὺς xci γναφεὺς 
ὃ αὐτός. λέγει δὲ καὶ ὅτι τὰ εἰς ζῶ ῥήματα παραληγόμενα τῷ V φιλεῖ πως βαρύνεσθαι, οἷον τρύζω, 4o 
γρύξζω, σύζω, κλύζω, ἀτύζω, ὀλοφύζω, ὀτοτύζω. εὑρέϑη μέντοι τινὰ καὶ περισπώμενα, Ov ἔσϑ᾽ ὅτε 
καὶ προχατάρχει ὄνομα, ὡς τὸ χορυζῶ xci τὸ φυζῶ, οὗ μέσος παρακείμενος ἐν τῷ, πεφυζότες στε 

20 vtfooi* καὶ τὸ μυζῶ, ἐξ οὗ τὸ, μεμυζότε. μυδαλέω τε παρὰ ᾿Αντιμάχῳ. ἔτι λέγει "καὶ ὅτι τὰ εἰς ζω περι- 
σπώμενα τῷ V παραληγόμενα ὀφείλει τρίτης συζυγίας εἶναι. τοῦτο δὲ ἐλέγχοιτ᾽ ἂν ἐκ τοῦ κνυζηϑμοῦ. 
ἐκεῖνο γὰρ οὐκ ἀπὸ τρίτης γίνεται συζυγίας. ἔτι ὁ αὐτὸς ἑρμηνεύων τὸ κνυζῶσαι ἀντὶ τοῦ διαφϑεῖραν κεῖ- 
σϑαι λέγει. διό, φησιν, ἐπιφέρει Ὅμηρος τὸ, πάρος περικαλλέ ἐόντε, καὶ οὕτω μὲν “Ηρῳδιανός. 
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"Erzpo, δὲ κνυζῶσαι, φασὶ, τὸ διὰ ψώρας αἰσχῦναι. κνύξα γάρ, φασιν, ἡ ψώρα. Ὄσσε δὲ ὡς μὲν 

ἀπὸ τοῦ ὄσσω τὸ βλέπω γίνεται, καὶ ὡς χατά τινας μεταπέπλασται ἀπὸ εὐθείας δυϊχῶν τῆς, TO ὕσσω, 

γέγραπται ἀλλαχοῦ. ὃ δὲ “ἩΗρῳδιανὸς λέγει ὅτι χκαϑάπερ ὃ σχότος καὶ τὸ σχότος ἐν ὁμοίῳ xata- 

λήξει καὶ ὃ ἔλεγχος καὶ τὸ ἔλεγχος, οὕτω καὶ τὸ ὕσσος. οὗ ὥφειλε τὲ δυϊχὸν γεγενῆσϑαν τὼ ὄσσεε, 

504 παϑὲν δὲ ἀποκοπὴν ἢ συγκοπὴν, ἄδηλον γάρ φησι τὸ πάϑος, ἐποίησε τὸ ὄσσε. βαρύνεται δέ, φασιν, 

oU μόνον χκαϑότι Αἰολικὸν δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰ εἰς ὃς μονογενῆ δισύλλαβα τῷ ὁ παραληγόμενα 

ἢ ἐξ αὐτοῦ ἀρχόμενα καὶ ἔχοντα δὲς τὸ αὐτὸ σύμφωνον βαρύνεται, χόννος, ὕῤῥος, χόχχος, κόττος. 

οὕτως ἄρα καὶ ὄσσος εἴρηται μονογενὴ διὰ τὸ πολλός. μάχεται τῷ κανόνι τὸ, κομμός. ϑαυμαστὸν δέ, 

qat , οὐδὲν εἴ περ τὰ εἰς ος λήγοντα τῷ ὁ παραληγόμενα φιλεῖ ἐν ἔχειν σ᾽ εἰ μὴ κατὰ πάϑος διπλοῦ- So 

10 ται ὡς τὸ, τόσσος. τοῦτο δὲ μόνον ἔσχε δισσὸν αὐτό. τοιαῦτα δὲ κατὰ τὸν χανόνα τὸ, νόσος καὶ δρό- 

σος. τὸ γὰρ κροσσὸς οὐκ οἶδα, φησὶ, σύνηϑες “Ελλησιν. (Vers. 455.) “Ῥωγαλέα δὲ ἱμάτια δηλαδὴ 

τὼ διεῤῥηγμένα, τροπῇ τοῦ μαχροῦ εἰς μακρόν. οὕτω δὲ καὶ πήρη πυχνὰ ὁωγαλέη ἡ πολύσχιστος. γελοία 

δὲ αὐτὴ, εἴ περ πεποιημένη τηρεῖν τὰ ἐντὸς, ὅϑεν zc πήρα λέγεται, ἡ δὲ εἰς πυχνὰ διέῤῥηκται. Meuogv- 

χμένα δὲ ἢ μεμορυγμένα, διχῶς γὰρ φέρεται καϑὰ καὶ τὸ, βροεχμὸς καὶ βρέγμα, τὰ μεμολυσμένα καὶ 

πεφυρμένα κατὰ τοὺς παλαιούς. χρεῖττον δὲ ἠφανισμένα εἰπεῖν, παρὰ τὸν μόρον, ἐξ οὗ τὸ μορύσσω. 

(Vers. 456.) 2]έγα δὲ δέρμα ἐλάφου καὶ ψιλὸν τὸ uiv ἀναλόγως τῷ ἡρωϊχῷ σώματι, τὸ δὲ πρὸς 

γελοιασμὸν πλείονα, εἰ μὴ λεοντῆν, et μὴ παρδαλῆν, εἰ μὴ λυχκέην φορεῖ, ἀλλὰ ἐλάφου δέρμα καὶ αὐτὸ 

τριχῶν πενόμενον. ( Vers. 437.) ᾽Εν δὲ τῷ, σκῆπτρον καὶ ἀεικέα πήρην τὸ ἀειχὲς καὶ ἐπὶ τοῦ σκήπτρου 

γοητέον. οὐ γὰρ βασιλικὸν δή που ἦν ἐκεῖνο, ἀλλὰ πτωχική τις ῥάβδος. ᾿Δεικὴς δὲ πήρα ἡ μὴ κατὰ 

40 τὸ εἰχὸς ἐσχευασμένη διὰ τὸ πυκνὰ ῥωγαλέον. 0 κωλύει πάντως τὴν πήραν τηρεῖν. τὰ βαλλόμενα. τοῦτο 

δὴ τὸ ἐτυμολογοῦν αὐτήν. παρὼ τὸ τηρεῖν γὰρ ἡ πήρα λέγεται γίνεσϑαι. καὶ ἄλλως δὲ διὰ "τὴν αὐτὴν 4o 
αἰτίαν ἀεικὴς πήρα, ἣν οὐκ ἂν εἰχάσοι τις πήρᾳ, καϑὰ καὶ ἀεικέλιος Οδυσσεὺς ἐῤῥέϑη φανῆναν τοῖς 

μνηστῆρσιν, ἀντὶ τοῦ μὴ ἂν πρὸς Ὀδυσσέα εἰκασϑησόμενος. διχῶς δέ, φασιν, ἡ πήρα. λέγεται γὰρ οὕτω 

xci 0 φέρουσιν οἱ ποιμένες ἐπ᾿ ὥμων καὶ ἰατρικὸν δέ τι ἐγχειρίδιον. ( Vers. 458.) Στρόφος δὲ, σχοινίον 

ἐστραμμένον ἤτοι χλωστὸν, ἢ καὶ ἱμὰς τοιοῦτος, ὑφ᾽ οὗ ἀείρεται ἤτοι βαστάζεται καὶ κουφίζεται πήρα. 

διὸ χαὶ ἀορτὴρ λέγεται. οὕτω δὲ xci τελαμών τις λέγεται ἀσπίδος ἀορτήρ. ὅτι δὲ στρόφος οὐ μόνον 
ὁ ποιητιχὸς, ἀλλά καίτι νόσημα ζωϊχὸν, δηλοῖ καὶ ὃ κωμικὸς ἐν τῷ, στρόφος p. ἔχει, ὦ ἄνερ, καὶ ὀδύνη 

τὴν γαστέρα. δῆλον δὲ καὶ ὡς ἐκ τοῦ στρόφος ἡ στροφὴ, κατὼ τὸ, χόλος χολὴ καὶ τὰ ὕμοια. 
(Vers. 404.) Ὅτι τὸν συβώτην zci ὑῶν ἐπίουρον λέγει xci σύεσσι παρήμενον περιφραστιχώτερον, 

So προϊὼν δὲ xci ὑφορβόν. δῆλον δὲ, ὡς πλεονασμὸν προϑέσεως ἔχει, καϑὰ πρὸ ὀλίγων ὃ ἐπιβώτωρ, 

(Vers.405.) οὕτω καὶ νῦν ὃ ἐπίουρος. περὶ Εὐμαίου δὲ ὁ λόγος, ὃν συνιστῶν ὃ ποιητὴς ὡς ἀγαϑὸν 
οἰχέτην φησὶν αὐτὸν ἤπια τοῖς δεσπόταις εἰδέναι, Τηλέμαχόν τε φιλεῖν καὶ ἐχέφρονα “Πηνελόπειαν, 

χκαϑὰ καὶ Ὀδυσσεὺς ἂν αὐτοὺς φιλοίη. φησὶ γάρ' ὁμῶς δέ τοι ἤπια οἶδεν, ἤγουν ὁμοίως σοὶ τῷ Ὄδυσ- 

σεῖ ἤπιός ἐστι πρὸς τοὺς σούς. πολ᾿λὰ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς δείγματα τῆς αὐτοῦ πρὸς τοὺς δεσπότας 5o 

εὐνοίας. διό περ εἰκότως καὶ ἐφιλεῖτο καὶ φιληϑήσεται. ( Vers. 408.) Ὅτι τόπους περὶ τὴν ᾿Ιϑάχην 

ἱστορεῖ, Κόρακος πέτραν καὶ χρήνην “Δρέϑουσαν, ἔνϑα τὰ βασιλικὰ συβόσια. φησὶ γὰρ ὅτι αἱ δὲ σύες 

νέμονται πὰρ Κόρακος πέτρῃ ἐπί vs χρήνῃ “ΑΙρεϑούσῃ, ἔσϑουσαι βάλανον μονοεικέα καὶ μέλαν ὕδωρ 

πίνουσαι, τά ϑ' ὕεσσι τρέφει τεϑαλυῖαν ἀλοιφήν. ὑφὲν δὲ τίϑεται ἐν τῷ, Κόρακος πέτρῃ, ὡς κύριον 

yéo MOS εἴρηται, καϑὰ καὶ τὸ, μεγάλη noA ἡ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ. Κόραξ δὲ οὗτος ἣν ἐγχώριος ἀνὴρ, υἱὸς 

4ο :““ρεϑούσης γυναικὸς ἐκ τῶν ἐχεῖ᾽ ὃς διώκων λαγωὸν ἐν Ιϑάχῃ κατὰ χρημνοῦ ἠνέχϑη καὶ τέϑνηκεν. 

ἡ δὲ μήτηρ διὰ λύπην ἐλϑοῦσα ἐπί τινὰ χρήνην ἀπήγξατο. ἐντεῦϑεν ἀπὸ μὲν τῆς μητρὸς ᾿Αρέϑουσα 

χρήνη ἐχεῖ, ἀπὸ δὲ τοῦ υἱοῦ Kópezog πέτρα, ἧς ὃ ἐντόπιος Κορακοπετρίτης ;; ὡς τῆς ῥηθείσης μὲγ «ng 

πόλεως Μεγαλοπολίτης. ἔστι δέ, φασιν, ᾿Αρέϑουσα καὶ ἐν Σμύρνῃ καὶ ἐν Χαλκίδι τῇ κατὰ Εὔβοιαν καὶ 

. ἐν Συραχούσαις, ἣ καὶ μάλιστα ἐν ἱστορίαις τεϑρύληται, ἧς λέγεται καὶ τὸν ᾿Αλφειὸν ἐρᾶν καὶ τὸ & 1Πελο- 

ποννήσου τέμνοντα ἕως zo εἰς Σικελίαν πέλαγος παρ᾽ ἐχείνην φοιτᾶν, γλυκὺν ἐραστὴν ἁλμυρῷ ϑαλάσ- 

σης ὕδατι ἀμιγὲς τὸ ῥεῖϑρον φυλάσσοντα. *iaropsi δὲ μιᾶς τούτων ἀποτυφλωθϑῆναι σεισμῷ τὰς πηγὰς 6o 
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ὁ γεωγράφος, αἵ συχναῖς, φησὶν, ἡμέραις ὕστερον κατ᾽ ἄλλο στόμιον ἀνέβλυσαν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς Ὅμη-: 
ρος μὲν τοιαύτην οἷδε Κοραχοςπέτραν. ἴσως δὲ ἐκ τοιούτου τινὸς xci τὸ ἐν Κιλικίᾳ ὠνόμασται Κοραχή- 
σιον. ἐξ αὐτοῦ δὲ τὸ, εἰς κόραχας, χαϑά φασιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ἀπὸ τῶν οἰκούντων τὸ τοιοῦτον Κιλί- 
xiov Κοραχήσιον πονηρῶν ὡς εἰχὸς ὄντων. τινὲς μέντοι τὸ ἐς κόρακας, ἀντὶ τοῦ, εἰς κακὰ ὄρνεα, ὅμοιόν 
φασι τῷ, εἰς eiyeg ἀγρίας. Παυσανίας δέ φησιν ὅτι Βοιωτοῖς ἔχρησεν 0 ϑεὸς, ἔνϑα λευκοὶ κόρα- 

1747x: αὐτοῖς ὀφϑῶσιν, ἐχεῖ κατοιχεῖν. ἰδόντες οὖν, φησὶ, "κόρακας πετομένους περὶ τὸν ΠΠαγασιτικὸν 
κόλπον, οὗς ἄκακοι παῖδες ἐγύψωσαν, ᾧκησαν ἐχεῖ, καλέσαντες τὸ χωρίον Κόρακας. ὕστερον δὲ Αἰο- 
λεῖς ἐκβαλόντες αὐτοὺς ἔπεμπον ἐχεῖ τοὺς φυγαδευομένους. ὃ δ᾽ αὐτὸς λέγει καὶ ὅτι ᾿αΑριστοτέλης ἱστορεῖ 
λοιμοῦ κατασχόντος καὶ κοράκων πολλῶν γενομένων τοὺς ἀνθρώπους ϑηρεύοντας αὐτοὺς xci περι- 
χαϑαίροντας ἐπαοιδαῖς ἀφιέναι ζῶντας, καὶ ἐπιλέγειν τῷ λοιμῷ, φεῦγ᾽ ἐς κόρακας. 0 δὲ Αἴσωπος πλάτ- 10 
τει μυϑιχῶς κολοιὸν μέγαν, νομίσαντα τοῖς χόραξιν ἐξισοῦσϑαι, προσμίξαν αὐτοῖς, ἡττηϑέντα δὲ 
ὑποστρέψαι πάλιν εἰς τοὺς κολοιούς. τοὺς δὲ ἀγαναχτήσαντας παίειν αὐτὸν καὶ βοᾶν, φεῦγ᾽ ἐς κόρα-  . 
κας. ᾿Αριστείδης δὲ ἀποδίδωσι διὰ τὸ ἐν τραχέσι τόποις καὶ χρημνώδεσι τοὺς κόρακας νεοσσοποιεῖσϑαν 
λέγειν ἡμᾶς φεῦγ᾽ ἐς χόραχας, 0 ἐστιν εἰς ἀποχρήμνους τόπους καὶ εἰς φϑοράν. δῆλον δὲ Ort πολλοὶ 525 
τόποι ἀπὸ ζῴων ἐχαλοῦντο, ὡς χαὶ ἡ correr, καὶ ἡ «Τεοντόπολις, χαὶ ἡ Βουκεφάλα καὶ τὸ Κυνό- 
σαργὲς γυμνάσιον ἔξω τοῦ ἄστεος ᾿Δϑήνῃσιν. 0 τινες Κυνοσαργὲς ὀξυτόνως προέφερον ὁμοίως τῷ περι- 

10 χαλλές" χρατεῖ δὲ ὕμως ἡ "τοῦ προπαροξυτόνου ἀνάγνωσις, ὡς δηλοῖ τὸ, ἐν Κυνοσάργει. οὕτω δὲ καὶ 
ἐν Aoya. Κυνάδρα χρήνη, ἐξ ἧς ἔπινον οἱ ἐλευϑερούμενοι. ὅϑεν τὸ ἐν Κυνάδρᾳ ἐλευϑέριον ὕδωρ παρου- 
μιαχῶς ἐπὶ τῆς κατ᾽ ἐλευϑερίαν ζωῆς. ἐχλήϑη δὲ οὕτως ἡ ῥηθεῖσα κρήνη διὼ τὸ κύνα, φασὶ, ταύτῃ, 
τουτέστιν ἐκεῖ, διαδράναι, ὥς πὲρ καὶ Κυνόσαργες ἀπὸ χυνὸς ἀργοῦ, 0 ἐστι λευχοῦ, κρέας ἐκ ϑυσίας 20 
ἁρπάσαντος xci ἀπαγόντος ἐχεῖ, ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι ὡς πὲρ τόποι γῆς, οὕτω καὶ νῆες ἐκληρώσαντό τινα 
μέρη παρώνυμα ζῴων. οὕτω συὸς τόπος παροιμιωδῶς, ἐπεί περ τὰ Σάμια πλοῖα συὸς εἶχε τύπον ἐν ταῖς 
πρώραις. ἐντεῦϑεν ὃ “Τουκιανὸς xci ἕτεροι χηνίσκον λέγουσι νηὸς τύπωμά τι χηνὸς παράσημον ἐν ναῦυ- 
civ. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ τὸ παρὰ “Πυχόφρονι ταυρόμορφον πλοίου τύπωμα, xci τοιαῦτα μὲν ταῦτα. 
(Vers. 409.) Περὶ δὲ βαλάνου καὶ ὡς πιαίνει σύας αὕτη, προδεδήλωται. (Vers. 411.) Ὅτι προεκτι- 
ϑέμενος ὁ ποιητὴς τὴν διάϑεσιν τῆς ἐφρεξῆς ἱστορίας πλάττει τὴν AO nv&v παραγγέλλουσαν τῷ ̓Οδυσσεῖ 
τοῖς ἀγροῖς παραμένειν καὶ πάντα ἐξερέεσϑαι ὄφρ᾽ ἂν αὐτὴ ἐπανακαλέσεται ἐκ Σπάρτης τὸν Τηλέμα- 
χον xci συμμίξη τῷ πατρί. ὃ πάνυ ἀναγκαῖον τῇ ποιήσει ἐστὶν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. ( Vers, 41 3) 

20 Ürt καλλιγύναικα τὴν Σπάρτην χἀν ταῦϑα λέγει διὰ τὴν Ελένην, (Vers. 414) xai “Τακεδαίμονα às εὐρύχορον. ( Vers. 415.) ἑρμηνεύει δὲ καὶ τὸ ἐν roig φϑάσασί που γραφὲν περὶ Τηλεμάχου ἠδ ἵνα pur 30 
κλέος ἐσϑλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν, ὃ διττὴν ἔχον ἐκεῖ ἔννοιαν συγχροτεῖται ἐκ τῶν ἐνταῦϑα. 7.700 
λέγει ἐχεῖ ὅτι ἄπεισιν ὃ Τηλέμαχος πευσόμενος περὶ τοῦ πατρὸς ὅπου κλέος ἤγουν φήμη ἔχει eura eas 
καὶ διατρίβειν, καί φησι χἀνταῦϑα ὁμοίως ἡ τοῦ μύϑου ᾿4ϑηνῶ, ὅτι ὥχετο Τηλέμαχος πευσόμενος. 
μετὰ σὸν κλέος εἴ που ἔτι εἰης" ἢ δηλοῖ ἄλλως ἐχεῖνο, ὅτι ᾧχετο γνωσόμενος περὶ τοῦ πατρὸς ὁ Τηλέ- 
μάᾶχος, ἵνα κλέος αὐτὸν ἤγουν τὸν Τηλέμαχον ἔχη, τουτέστι τιμὴ, ὡς φιλοπάτορα ὄντα. καὶ λέγει xe 
ἐνταῦϑα (Vers, 422.) πάλιν μετ᾽ ὀλίγα ἡ αὐτὴ 4ϑηνῶ, ὅτι αὐτή μιν πόμπευον, ἵνα κλέος ἐσϑλὸν 
ἄροιτο κεῖσε ἐλϑών. ἼΕνϑα ὅρα τὸ πόμπευον, ἐξ οὗ ὁ πομπεὺς, ὡς ἡγεμονεὺς ἐκ τοῦ ἡγεμονεύω, χαὶ 
ἡνιοχεὺς iz τοῦ ἡνιοχεύω. ( Vers. 418.) ἐν τούτοις δὲ καὶ τὴν τῶν πολλῶν ἀπορίαν λύει τὴν ὡς εἰκὸς 

λέγουσαν" τὶ δή ποτε Τηλέμαχος ἀποδημεῖ ἔξω χαιροῦ; ἢ ἵνα που κἀκεῖνος ἀλώμενος ἄλγεα πάσχῃ 
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον, βίοτον δέ οἱ ἄλλοι ἔδωσι; λύουσα γὰρ τῷ ᾿Οδυσσεῖ τοῦτο ἡ AO nvà φησὶν, ὡς οὔ 4o 
τινα ἔχει πόνον, ἀλλὰ ἕχηλος ἧσται ἐν Μῆενελάου δόμοις, ( Vers. 424.) παρὰ δ᾽ ἄσπετα χεῖται, ἤγουν 

So πα ρατέϑειται αὐτῷ πολλὰ εἰς τρυφὴν, καὶ ϑεοῦ πέμποντος χλέος ἐσϑλὸν αἴρεται εἶτα καὶ προαναφω- 
γνουμένη τὸ μέλλον φησὶν ὡς λοχῶσι μὲν αὐτὸν οἱ μνηστῆρες ἱέμενοι κτεῖναι, ἀλλὰ τά γ᾽ οὐκ ὀίω, πρὶν 
xai τινα γαῖα χαϑέξει, βαρέως δὲ καὶ νῦν εἴρηται τὸ οὐκ ὀίω, ἤτοι οὐ νομίζω. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἀγνοεῖν 
λέγοιτο ἡ ̓ 4ϑηνᾶ. (Vers.42 7.) Τὸ δὲ, πρὶν καί τινα γαῖα καϑέξει, περιφραστικῶς ἀντὲ τοῦ ; πρὶν 
τεϑνήξεταί τις. παραπέφρασται δὲ αὐτὸ ἐκ τοῦ πρὸ ὀλίγων ῥηθέντος, καί τινα ὀΐω αἵματί τε 
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ἐγχεφάλῳ τε παλάξειν οὖδας. (Vers. 451.) "Ev τούτοις δὲ κεῖται καὶ τὸ, μὴ δή τοι χεῖνός γε λίην ἐνθύ- 

μιος ἔστω, &vri τοῦ, μὴ ἐνθυμοῦ ἐκεῖνον, κατα περίφρασιν λεχϑὲν καὶ αὐτό. (Vers. 420.) λέγει δὲ 

χαὶ ὡς ῥάβδῳ ἐπεμάσατο "Ay καὶ μετεποίησε τὸν Ὀδυσσέα εἰς εἰδεχϑῆ γέροντα ὁποῖος ἐσχηνογρα- 

φεῖτο προσεχῶς, χαϑὰ καὶ ἡ Κίρκη ῥάβδῳ πληήττουσα ἡλλοίου μορφας. (Vers. 459.) Ὅτι διατμα- 

γῆναι οὐ μόνον τὸ διαχοπῆναι ἤτοι. ἀποτμηϑῆναι, ἀλλὰ καὶ τὸ χωρισϑῆναι τοπιχῶς, ὡς δηλοῖ 

ἐνταῦϑα τὸ, ὡς βουλεύσαντε διέτμαγον, 0 χαὶ διασαφῶν Ὅμηρος ἐπάγει" ἡ μὲν ἐς ““αχεδαίμονα 

δῖαν ἔθη, Ὀδυσσεὺς δὲ εἰς τὸν ἀγρόν. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι ᾿ἀϑηνᾶς οὔσης καὶ ᾿Οδυσσέως τὸ, βου- 

λεύσαντε, ἀρσενικῶς ἀπεδόϑη, ὡς πανταχοῦ γίνεται. 

4o 

5926 ἜΤΗ UO EVE SES Su WE X90, MH PO. 

ia PAWOQIAIA:X 

Ξενισμὸς Ὀδυσσέως γίνεται ἐν τῷ ἀγρῷ παρ᾽ Εὐμαίῳ καὶ ποικίλη τις ὁμιλία. ἄλλως" Ὀδυσσέως 

παρουσία πρὸς Εὔμαιον καὶ λόγοι γίνονται ἀναπλάττοντος ἑαυτὸν καὶ πράξεις τινὰς ἐκτιϑεμένου. 

Ὁ ΣΙ SERO ΑἸΣΣ ὩΜΠΙΓΡΟΥ ΡΟΣ TA ΤᾺ; 50 

(Vers, 2.) Ὅτι τῷ δούλῳ Εὐμαίῳ ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ ἐντυγχώνει Ὀδυσσεὺς εἰς ἀγαϑὸν ἑαυτῷ. 

διὸ χαὶ ἐπιγραφὴ ταύτης αὕτη" Ὀδυσσέως πρὸς Εὔμαιον δμιλία. ἄρχεται δὲ οὕτως" «Αὐτὰρ ὃ ἐκ λιμέ- 

νος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν χῶρον. ἀν᾽ ὑλήεντα δι᾿ ἄχριας, ἤγουν κατὰ τὰς ὄκρας τῶν ὀρῶν, ὡς καὶ 

ἀλλαχοῦ χεῖται, ὅϑεν χαὶ Ζεὺς ἐπάκριος, ᾧ ἐπ᾿ ἄκρων ὀρέων ἱδρύοντο βωμοί, εἰχὸς δὲ Ἀπάντως, τὴν 6o 

χραναὴν ᾿Ιϑάχην καὶ τραχείας ἔχειν ἀταρποὺς καὶ ὕλην καὶ ἄκριας. ( Vers.1.) Ex δὲ τῆς ἀτραποῦ, 

καὶ ἀτραπίζειν ἐν ῥητορικῷ λεξικῷ κεῖται τὸ βαδίζειν ἢ ὁδοποιεῖν. (Vers. 5.) “Ὅτι σεμνύνων τὸν Ev- 

20 uetov δῖον ὑφορβὸν λέγει ἐνταῦϑα. μετ᾽ ὀλίγα δὲ (Wers.22.) καὶ ὄρχαμον ἀν δρῶν, ἤγουν ἀοχικὸν1 748 
ἄνδρα, ἢ καὶ ἄρχοντα δούλων ἑτέρων, ὡς καὶ μετὰ ταῦτα φανεῖται καὶ νῦν δὲ δηλοῦται ἐν τῷ, ὃς oi 
βιότοιο μάλιστα κήδετο οἰχήων, οὖς χτήσατο δῖος Ὀδυσσεὺς, χαὶ ὅρα Ort δῖον καὶ τὸν δεσπότην προς- 

tme, καϑὰ καὶ τὸν δοῦλον ὑφορβόν. ( Vers. 4.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οἰχῆες οὐ μόνον οἱ οἰχέται, ἀλλὰ καὶ 

πάντες ἁπλῶς οἱ τῆς οἰχίας ἐλέγοντο, χαϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις εἴρηται. (Vers. 5.) Ὅτι τὴν τοῦ Εὐμαίου 

597 παραδειχνὺς σπουδὴν περὶ τὰ δεσποτικὰ πράγματα φράζει οὕτως" τὸν δ᾽ ἂρ "ἐνὶ προδόμῳ 'εὗρεν Ὀδυσ- 10 

σεύς, ἔνϑα οἱ αὐλὴ ὑψηλὴ δέδμητο κατωρυχέεσσι λίϑοισι καλή τε (Vers. 7.) μεγάλη τὲ περίδρομος 
ἤγουν περιοδευομένη, ἀγειτόνευτος, ἢ κυχλοτερὴς διὰ τὸ πολυχωρητότερον, ἣν δὴ συβώτης αὐτὸς δεί- 
ματο ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος νόσφι δεσποίνης καὶ “]αέρταο γέροντος ῥυτοῖσι λάεσσι, καὶ ἐϑροίγκω- 
Ot» ἀχέρδῳ, σταυροὺς δ᾽ ἐχτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνϑα καὶ ἔνϑα, πυκνοὺς καὶ ϑαμέας ἢ μεγάλους, 

3o τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσας. ἔντοσϑεν δ᾽ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει πλησίον ἀλλήλων εὐνὰς συσίν-. 

(Vers. τά.) εἶτα "τὰς σύας ἀριϑμῶν φησίν" ἐν δ᾽ ἑκάστῳ πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο 20 

ϑήλειαι τοχάδες. τοὶ δ᾽ ἄρσενες ἐχτὸς ἴαυον, (Vers. 17.) πολλὸν παυρότεροι, οὗ καὶ τὴν αἰτίαν προς- 
τιϑεὶς ἐπάγει" τοὺς γὰρ μινύϑεσκον ἔδοντες ἀντίϑεοι μνηστῆρες. ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης αἰεὶ ζατρε- 
φέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων. (Vers. 20.) οὖς καὶ αὐτοὺς μετρῶν ἐπιφέρει" οἱ δὲ τριηχόσιοί τὲ 
καὶ ἑξήκοντα πέλοντο. καὶ τοιαῦτα μὲν ἃ περὶ τῶν τοιούτων ἱστορεῖ Ὅμηρος. (V ers. 6.) ἸΙστέον δὲ ott ἀντὶ 
"τοῦ κατωρυχέεσσι λίϑοισι τὰ τῶν ἀντιγράφων ἀκριβέστερα περισχέπτῳ ἐνὶ χώρῳ γράφουλσιν. ἐχρῆν γὰρ 3o 
τοιοῦτον εἶναι ἀναγκαίως τὸν τῆς αὐλῆς τόπον, ἵνα περισχοπῆται τὰ πέριξ, ὁποῖός τις χαὶ ὃ τοῦ Τηλε- 

μάχου πρὸ τούτου ϑάλαμος ἦν. ( Vers. 5.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν ὅτι πρόδομος ὃ ἔξω, μεϑ' ὃν εὐθὺς ἡ αὐλή. 
CVers. 8.) Τὺ δὲ αὐτὸς δείματο, κατ᾽ ἐξοχὴν ἔχει τὸ αὐτὸς, 0 περ ἑρμηνεύων ἐπάγει τὸ, ἀποιχομένοιο 

4o ἄναχλτος, καὶ τὸ, νόσφι δεσποίνης xci ““αέρτου, ὡς αὐτὸς δαπανήσας δίχα ἐκείνων, ὃ τὴν ms? τὰ 

δεσσποτικὰ ἐμφαίνει κηδεμονίαν τοῦ δούλου. ( Vers. 10,) ἹῬυτοὶ δὲ λίϑοι, οἱ μεγάλοι «-? Un φορητοὶ 
CoxMENT. 1x Onvcc. Tow. II. 
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4o ἀλλ ἑλχυστοὶ, ovg οὐχ ἔστι δηλαδὴ φέρειν ἀλλ ἕλλχειν διὰ τὸ πολὺ τοῦ μεγέϑους, οἱ λέγοιντ᾽ ἂν, ὡς 

εἰχὸς, καὶ κατωρυχέες διὰ τὸ ἐξαρκεῖν ἐπί τι μὲν ὀρωρύχϑαι χατὰ γῆς, πῇ δὲ καὶ ὑπερχεῖσϑαι. Θριγ- 

χῶσαι δὲ τὸ χαρακῶσαι, ἢ στεφάνην. χαὶ οἷον τρίχα τινὰ ἐπιϑεῖναι οἰχοδομήμασιν, i ἢ καὶ ἄλλοις 
φραγμοῖς, κόσμου ἢ ἀσφαλείας χάριν. ἀπὸ τῆς τριχὸς γὰρ ὁ ϑριγκὸς κατὰ ἀντιστοιχίαν συμφώνων, ὡς 
προγῶ απται. διὸ παρὰ πολλοῖς τῶν ῥητόρων καὶ τριγχίον γράφεται. ᾿ἄχέρδος δὲ περὶ ἧς ἤδη καὶ ἡ 
κατὰ τὸν Δῆ᾽ελάμποδα i ἱστορία ἐδήλωσέ τι; φυτόν φασιν ἀκανϑῶδες, ἐξ ov αἱμασιαὶ γίνονται ϑριγκοῦ- 

5δο σαι τὰ ἔνδον. οἱ δὲ τὴν ἀγρίαν ἄπιόν φασιν, ἀκανϑώδη xal ᾿ἀὐτὴν οὐλδαν. πλεονάζει δὲ τὸ Y καὶ ἐν 
ταύτῃ. ἄλλως γὰρ ἄχερός ἐστιν, ἧς ἅψασϑαι οὐχ ἔστι χειρί. (Vers. 11.) Σταυροὶ δὲ ὀρϑὰ καὶ ἀπω- 
ξυμμένα ξύλα. τὰ χαὶ σταύαρα παρὰ τοῖς μὴ λαλοῦσιν εὐγενῶς. γίνονται δὲ παρὰ τὴν εἰς ἀέρα στάσιν 
jj παρὰ τὸ εἰς εὖρος ἵστασϑαι. οἱ δ᾽ αὐτοὶ χαὶ σκόλοπες λέγ ονται, ἀφ᾽ ὧν τὸ ἀν δπολ ΟΣ NN καὶ 
ἀνασταυροῦσϑαι. Τὸ δὲ ἔλασεν ἀντὶ τοῦ ἐξήπλωσε, παρέτεινεν, 0 δὴ ἐπὶ πάντων νοεῖται. τῶν Gnuct- 
γομένων τοῦ ἐλαύνειν. Τὸ δὲ ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ διαμπερές. Τὸ δὲ πυχγοὺς χαὶ ϑαμέας 
καὶ νῦν τῇ παραλλήλῳ ϑέσει τὴν ἄγαν δηλοῖ πυχνότητα. Méav δὲ δρυὸς οἱ μὲν τὴν ἐντεριόνην φασὶν, 
ἤγουν τὸ ἐγκάρδιον τῆς δρυὸς, μέλαν ὡς ταπολλὰ ὄν" ᾿Αρίσταρῤχος δὲ τὸν φλοῦν οὕτω νοεῖ" Κράτης δὲ 

τὴν δασύτητα χαὶ πολλὴν πυκνότητα τῶν φύλλων μελάνδρυον καλεῖ, ὡς αἰτίαν τῷ ξύλῳ μελανίας διὰ 
τῆς σχιᾶς. φέρεται δὲ καὶ «Τἰσχύλου χρῆσις ἐν Φιλοχτήτῃ, κρεμάσας τόξον πίτυος ἐκ ̓ μελανδρύου. ! Ev δὲ 
ῥητοριχῷ λεξιχῷ εὕρηται καὶ ὅτι μήτρα τὸ μέσον τοῦ ξύλου, ὃ τινὲς ἐντεριόνην λέγουσιν, ὥςτε ταυτὸν 
εἶναι τῷ λόγῳ τούτῳ μήτραν, ἐντεριόνην καὶ μέλαν δρυός. (Vers.14.) Τὸ δὲ εὐνὰς συσὶν ἑρμηνεία 

θο ἐστὲ τοῦ συφεούς. συφεὸς γάρ ἐστι συῶν εὐνή. ὅϑεν za παρελτυμολογεῖτωι ὡς φέρων σύας. 
(Vers. 15.) Περὶ δὲ χαμαιευνάδων συῶν προγέγραπται. ὧν καὶ ἡ & δίφϑογγος συστέλλεται παρὰ τῷ 
ποιητῇ, ὡς ἐχεῖ δηλοῦται. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι ἐπὶ συῶν ἡ λέξις αὕτη κυρία. ἄνϑρωποι μέντοι χαμοιεῦναι 
παρὰ τῷ ποιητῇ ἐν ᾿]λιάδι, ἐπειδὴ zat χαμεῦναι καὶ χαμεὺ νάδες παρὰ τοῖς παλαιοῖς ψίαϑοι χαὶ στι- 

δας: οἵ φασι καὶ ὅτι χαμεύνα ἢ ταπεινὴ χλίσις καὶ στιβάς. χαὶ ὅρα οἵα διαφορὰ τοῦ χαμαιευνάδες 
πεντασυλλάβου ταύτης λέξεως πρὸς τοὺς ἐν τετρασυλλαῤῖᾳ χαμαιεύναβ xci τὰς χαμευνάδας χαὶ τὰ 

174θλοιπά. To δὲ ἐ ἐρχατόωντο χαινῶς παρῆχται. προὔπάρχει μὲν γὰρ * Iovixóv τὸ ἔρχατο: ἐξ αὐτοῦ δὲ γίνε- 
ται τὸ ἐρχατῶ, οὐχ ey cov ῥῆμα εἰς πεζὴν ) γραφήν. Ὅρα δὲ χαὶ ὡς μεταξὺ ἀρσένων συῶν καὶ τοχά- 
δὼν οὐχ ἔϑετο μὲν τὰς στείρας ; ἐνέφῃνε δὲ ὅμως χαὶ αὐτὰς διὰ τοῦ εἰπεῖν ϑήλειαι τοχάδες διὰ τὸ εἶναν 

καὶ ἑτεροίας ϑηλείας αἵ μὴ τοχάδες εἰσί. ( Vers. 18. ) Τὸ δὲ ἀντίϑεοι μνηστῆρες, εἰ μὲν τοὺς ἀσεβεῖς 

δηλοῖ, πάνυ σφοδρῶς € ἔχει. ἐπιεικέστερον δὲ αὐτοῦ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν. εἰ δὲ τοὺς 
ἰσοϑέους λέγει διά τε γένος τυχὸν χαὶ κάλλος καὶ πλοῦτον καὶ ἀνδρίαν, Ὁμηρικώτερόν ἐστι, καϑὰ καὶ 
τὸ ϑεοειδὴ που εἰπεῖν τὸν Πάριν. εὐλογητικὸς γάρ ἐστι χαὶ οὐχ οἶδεν ἔξω χαιροῦ κακολογεῖν Ó ποιητής. 

Ζατρεφέας δὲ νῦν μὲν σιάλους λέγει " ὥς me xci μετ᾽ ὀλίγα αἶγας. πρὸ δὲ τούτων καὶ φώκας ἕατρε- 
φέας ἱστόρησε. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ ἄριστον χαὶ ἐνταῦϑα ἐπὶ συὸς ἔϑηκεν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς, 

οὐ πάνι πυριολεκτῶν. ( Vers. 21. T Ori καὶ τοῖς σμικροτάτοις χαλά τινα παραπλέκων ὃ Ó ποιητὴς πλάτ- 
τει ἐνταῦϑα καὶ ὅτι ἐκινδύνευσεν ἂν μικροῦ ὁ Ὀδυσσεὺς ἐκ τῶν κυνῶν τοῦ δὐμαίου, εἰ μὴ οἷα σοφὸς 
n υλάξατο. φησὶ yàp πὰρ δὲ κύνες. ϑη" θέσσιν ἐοικότες, λύκοις τυχὸν ἢ λέουσιν, Oxvel γὰρ διασα- 

10 φῆσαι τὴν λέξιν, ἐκτὸς ἴαυον τέσσαρες, οἷς ἔϑρεψε συβώτης € ὄρχαμος, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀνδρῶν τῶν ἐφεξῆς 
δηλωθησομένων, αὐτὸς δ᾽ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑ ἑοῖς ἀράρισκεν, ἤγουν ἥρμοττε πέδιλα, τάμνων δέρμα βόειον 

ἐὐχροές. ( Vers. 24.) oi δὲ δὴ ἄλλοι, ὧν δηλαδὴ ἢ ἦρχεν ὁ ἐὕμαιος, ᾧχοντ ̓ ἄλλυδις ἄλλος ἅμ᾽ ἀγρομέ- 
γοισιν ὕεσσιν οἱ τρεῖς. τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε, σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν 

ἀνάγκῃ, ὕφρα ἱερεύσαντες χρειῶν κορεσαίατο ϑυμόν, ἐξαπίνης δ᾽ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι. 

οἱ μὲν χεχλήγοντες ἐπέδραμον. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἕξετο χερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔχπεσε χειρός. 
(Vers. 32.) ἔνϑα uev 9 πὰρ σταϑμῷ ἀεικέλιον ἤτοι ἀπρεπὲς πάϑεν ἄλγος. ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ 
χριιπνοῖσι μετασπὼν, ἤγουν ἐπιδραμὼν, ἔσσυτ᾽ ἀνὰ πρόϑυρον, σχῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χερὸς, τοὺς μὲν 

δμοχλήσας σεῦεν, ἤγουν ἐδίωξε πυχνοῖσι λιϑάδεσσιν, o δὲ προσέειπεν ἄναχτα" ὦ γέρον, ἢ ὀλίγου. 

σε κύνες διςδηλήσαντο ἐξαπίνης καὶ χέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας.  ( Vers. 59.) εἶτα εὐμεθόδιαι "Vni 
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Ὄμηρος, ὁποῖος τῷ Ὀδυσσεῖ ὃ δοῦλος ἦν, πλάττει αὐτὸν μνησϑέντα ἐχείνου περιπαϑῶς ἐν τῷ εἰπεῖν, 

χαὶ δ᾽ ἐμοὶ ἄλλα ϑεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχᾶς τὲ. ἀντιϑέου γὰρ ἄναχτος ὀδυρόμενος καὶ "ἀχεύων 20 

duct, ἄλλοισι δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω ἔδμεναι. αὐτὰρ κεῖνος ἐελδόμενός που ἐδωδῆς πλάζεται, εἴ που 

ἔτι Cosi χαὶ ὁρᾷ φῶς Ηελίοιο. ( Vers. 45.) εἶτα καὶ προκαλεῖται τὸν γέροντα δεσπότην εἰς τὴν κλισίαν 

ἐλϑεῖν, εἰπὼν & δὲ τις ἐρεῖ προχαλούμενος τοιοῦτον ἄνδρα ἐπὶ ξενίᾳ. ἔφη γάρ' ἀλλ᾽ ἕπεο χλισίηνδε 

ἴομεν γέρον, ὄφρα καὶ αὐτὸς σίτου χαὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατα ϑυμὸν εἴπῃς ὁππόϑεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα 

χήδε᾽ ἀνέτλης. καὶ ὅρα τὸ, καὶ αὐτὸς χορεσσάμενος, ὡς πρὸς τοὺς μνηστῆρας γὰρ ἀποτείνεται, oi ἀεὶ 

χρεῶν ἐχορέννυντο. (Vers. 23.) Τὸ δὲ ἀραρίσχειν ἐκ τοῦ ἀράρω ἀχρείου ῥήματος παρῆχται ὁμοίως τῷ 

τελίσχω ῥυίσκω καὶ τοῖς τοιούτοις. ( Vers.24.) Τὸ δὲ τάμνων δέρμα συνέϑετο παρὰ τοῖς ὕστερον τὸ 

10 σχυτοτομεῖν. δῆλον δ᾽ ὅτι ἄλλο δέρμα καὶ ἄλλο κῶας ἢ κῶος. δέρμα μὲν γὰρ τὸ ἁπλῶς ἐκδερόμενον, 

χῶας δὲ ἐν ᾧ χεῖταί τις ἢ κοιμᾶται, ἀπὸ TOU χῶ ῥήματος. ὅϑεν οὐ μόνον σὺν ἄλλοις καὶ ὃ κῶμος καὶ 

τὸ χωμάζειν, ἀλλὰ καὶ ἡ κώμη καὶ ὃ χωμήτης καὶ ὃ κώμαξ, ὃς δηλοῖ φλύαρον, τὸν καὶ χόπιν χατὰ 

τοὺς παλαιοὺς καὶ βωμολόχον. Τὸ δὲ εὐχροὲς δέρμα ὑγίειαν ζῴου δηλοῖ, οὗ τὸ δέρμα εἴη ἂν καὶ πυκνὸν 

χαὶ οὕτως εὔχρηστον εἰς πέδιλα. ἔοικε δὲ καὶ ἀδέψητον εἶναι τὸ τοιοῦτον Ἀδέρμα καὶ τρίχας ἔχον δι᾿ ὧν 3o 

ἦν εὐχροές. (Vers. 27.) Τὸ δὲ ἀνάγκῃ, τουτέστι κατὰ βίαν, τὸ αἴτιον ἔστιν οὗ ἕνεχα δυσπαϑήσας 

ὃ ποιητὴς ὑπερφιάλους ἀνωτέρω τοὺς μνηστῆρας ὕβρισεν. oUs φϑάσας ἀντιϑέους εἶπε. ( Vers. 28.) Τὸ 

δὲ χορέσασθϑαι ὅτι ἀνοίχειον ἀγαϑοῖς ἀνδράσι, πολλαχοῦ ἐδηλώϑη. οἰχεῖον δὲ ἀγαϑοῖς τὸ, ἔφαγον 

ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, καὶ τὸ, ἤραρε ϑυμὸν ἐδωδῇ, καὶ τὸ, βρώσεως καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, καὶ ὅσα 

τοιαῦτα. ( Vers.29.) Κύνες δὲ ὑλακόμωροι κατὰ μὲν ᾿“ρίσταρχον, oi ὀξύφωνοι, ἐπεὶ καὶ μόρον ἕν 

599 ἄλλοις ἐδηλώϑη λέγεσθαι τὸ ὀξύ. 0 ἐξετάϑη ἐν τῷ ὑλαχόμωροι. κρεῖττον δέ φασιν ἀποδιδόναι, οἱ περὶ 

τὴν ὑλακὴν μεμορημένοι, 0 ἐστι πεπονημένοι, ἐχκταϑέντος καὶ πάλιν τοῦ ὃ τῆς παραληγούσης, » χαὶ 

οἱ περὶ ὑλακὴν καὶ φυλακὴν ὄντες, παρὰ τὴν ὥραν τὴν φυλαχήν' ἵνα εἶεν ὑλακόωροι, πλεονάσαντος δὲ 

τοῦ wu, ὑλακόμωροι. ἀπὸ δὲ τῆς τοιαύτης ὥρας καὶ τοῦ ἐξ αὐτῆς ῥήματος TOU ὠρεῖν ὁ πυλωρὸς zc 

ὃ ἀρχυωρὸς καὶ τὰ ὕμοια. εἰπεῖν δὲ ὡς ἔγκειται τῇ λέξει ταύτῃ τὸ μωρὺς, ἀσύνετόν ἐστιν. οὐ γὰρ οἶδὲ 

τὴν λέξιν ταύτην ὃ ποιητὴς, ἀλλ ὕστερον εὕρηται, τὴν μὲν ἀρχὴν προπερισπωμένη, ὡς καὶ προδεδήλω- 

ταί που μῶρος γὰρ, οἷον" ὦ πλεῖστα μῶροι καὶ φρενῶν τητώμενοι' ὀξυνϑεῖσα δὲ παρὰ τοῖς ὕστερον. 

Ἀδῆλον δὲ ὕτι κυνῶν ἴδιον ἣ ὑλακὴ, ὥς nto καὶ τὸ ὑλαχτεῖν καὶ τὸ βαὔζειν δὲ παρὰ Θεοχρίτῳ. 4ο 

( Vers. 50.) τὸ γὰρ κεκλ΄γοντες ἀπὸ οἰωνῶν ἐνταῦϑα μετῆχται, ὥς περ καὶ ἐπὶ συῶν ἐν τοῖς μεταταῦταω 

ῥηθήσεται ἡ χκλαγγή. ( Vers. 31.) Κερδοσύνην δὲ τὴν φρόνησιν λέγει τὴν καὶ χερδαλεότητα, ἣν 4ϑηνᾶ 

So φϑάσασα τῷ ἥρωϊ ἐπειιαρτύρατο. φασὶ. δὲ φυσικὸν βοήϑημα εἶναι ἀνϑρώποις πρὸς ἐχμείλιξιν κυνῶν 

τὸ χαϑεσϑῆναι τινὰ χαὶ προέσϑαι τὸ ἐν χερσὶν ὕπλον ὡς μὴ ἐπιτιϑέμενον, ὅϑεν τοὺς κύνας ἀνιέναν 

τὸν ϑυμὸν τοῖς τοιούτοις, ὡς χαὶ ἐγγίσαντάς ποτὲ καὶ ὀσφρησαμένους, ἔστι δὲ οἷς καὶ προσουρήσαντας, 

ἀπαλλάττεσθαι, xci μάλιστα εἰ καὶ τὸ τῆς ἐκπνοῆς ἄϑρουν ἐπέχοιεν. “Ὅτι δὲ οὐ μόνον τοῦ νῦν πτωχι- 

χοῦ σχήπτρου ἤτοι ὡς εἰχὸς ῥοπάλου ἀλλὰ καὶ τοῦ ἄλλως ἁπλῶς σκήπτρου διαφορὰ πρὸς τὸν σχίπωνα 

ἐνδοξότερον ὄντα, δηλοῖ ὁ γράψας ῥήτωρ τὸ, προεδρίαν καὶ πορφύραν καὶ σκίπωνα ἀντὶ σχήπτρου. 
(Vers. 55.) Τὸ δὲ ἔκπεσε χειρὸς, οὐ διὰ φόβον φασὶ τῷ Ὀδυσσεῖ γενέσϑαι;, ἀλλ ἁπλῶς οὕτω διὰ 

σπουδὴν, καϑὰ καὶ τὸ σχῦτος ὁμοίως ἐξέπεσε τῆς τοῦ Εὐμαίου χειρός. Τὸ δὲ μετασπὼν σύστοιχόν ἐστι 

τῷ ἐπισπὼν xci ἐπισπόμενος καὶ ἐπισπεῖν καὶ τοῖς ὁμοίοις. (Vers. 56.) Οἱ δὲ ῥηθέντες κύνες πάνυ 

ἄγριοι & μὴ χεκλήγοντος τοῦ "συβώτου φεύγουσιν ἀλλὰ χαὶ λιϑάχων δέονται, διὸ καὶ ὀρϑῶς ᾿Οδυσσεὺς 50 
4o εὐλαβεῖται αὐτούς. 4 δὲ λιϑάδες ἐοίκασι μιχρότεραι εἶναι τῶν λιϑάχων, εἴ περ ᾿Ὀοδδυσσεὺς ἐν τοῖς 

ἑξῆς λιϑάκεσσι τὸν ἑαυτοῦ φανεῖται δείμας ποτὲ ϑάλαμον. (Vers, 57.) Τὸ δὲ ὀλίγου σε κύνες διεδη- 

λήσαντο, ἐλλειπτικῶς ἐγράφη ἀντὶ τοῦ OV ὀλίγου καιροῦ. ὅ περ οἱ μεϑ' Ὅμηρον καὶ μικροῦ λέγουσι 

καὶ μικροῦ δεῖν. Τὸ δὲ σύας σιάλους ἔχει καὶ ἑτέρας πρὸ αὐτοῦ ὁμοίας παρηχήσεις. ( Vers. 43.) τίνες 

δὲ ἀλλόϑροοι ἄνδρες, ἱκανῶς προδεδήλωται. (Vers. 48.) Ὅτι τὸν Ὀδυσσέα εἰς τὴν χλισίαν ἀγαγὼν 

ὁ εὔνους δοῦλος Εὔμαιος καὶ χαϑίσας ῥῶπας ὑπέχευε δασείας, ἐστόρεσε δ᾽ ἐπὶ δέρμα ἰονϑάδος ἀγρισὺ 

αἰγὸς αὐτοῦ, ἤγουν ἐχεῖ ἐνεύναιον μέγα καὶ δασύ. χαῖρε δ᾽ Ο" δυσσεὺς, ὡς εἰχὸς, ὅττι μιν “5 ὑπέδεκτο, 60 
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ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαξε" (Vers. 53.) ϑεός τοι δοίη ξεῖνε ὅττι μάλιστ᾽ ἐθέλεις, ὅτι μὲ πρόφρων 
ὑπέδεξο. τοῦτο δὲ πᾶς ἂν εἴποι ὀρϑῶς ὃ καλῶς ὑπό τινος ξενισϑείς. ( Vers. 48.) Κλισία δὲ xci νῦν 

17 δρεὐτελὴς οἴκησις" ἐπεὶ καὶ σταϑμὸς αὕτη χαὶ μέσαυλον χαὶ Χαύλις καὶ ἔπαυλις" οὐ μὴν οἶχος, ἢ δῶμα, 
ἢ μέγαρον. ( Vers. 49.) ἱῬῶπες δὲ καὶ νῦν ἱμαντώδη φυτὰ παρὰ τὸ ῥέπω, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται 
σαφῶς. Τὸ δὲ ὑπέχευεν ἁπαλότητα δηλοῖ τὴν ἐκ φύλλων καὶ πτόρϑων λεπτῶν, ἵνα μὴ πάνυ τραχεῖα 
jj δασεῖα στιβὰς εἴη. ( Vers. 560.) ᾿Ιονϑάδος δὲ ἢ τῆς νέας κατὰ τοὺς παλαιοὺς 3] τῆς ταχείας παρὰ τὸ 
ἐέναι ἄδην, ὥς πὲρ καὶ ἵξαλος παρὰ τὸ ἵξεσϑαι ἅλις, ἵνα ἢ ταυτὸν ἰονϑὰς καὶ ἵξαλος al£ ἢ τῆς δασείας. 530 

το ἴονϑοι γάρ, φασιν, αἱ ῥίζαι καὶ αἱ πρῶται "τῶν ῥιζῶν ἐκφύσεις" ἢ τῆς ἐχούσης ἰόνϑους, 0 ἐστιν ἐξαν- 
ϑήματα σώματός, φησιν, ἀκμάζοντος, ἅ περ οἱ νῦν χυδαΐζοντες ἰονϑονάριά φασι. καὶ δοχεῖ πιϑανό- 
τητα ἔχειν μάλιστα Ó τοιοῦτος νοῦς. εἰχὸς γὰρ τὰ τοιαῦτω δέρματα εἰς στρωμνὴν εἶναι χρηστὰ, ὡς μὴ τὸ 
εὐχρηστούμενα εἰς ἀσχὸν διὰ τοὺς ἰόνϑους. ἐκ τῶν ἰόνϑων δὲ καὶ τὸ ἐξιονϑίζειν ἤγουν ἐκ ῥιζῶν αἴρειν 
τὰς τρίχας, ὡς ἐν ῥητορικῷ λεξικῷ χεῖται. ἴονϑοι γάρ, φησιν, αἱ πρῶται φυόμεναι τρίχες. ᾿Ιστέον δὲ 

20 ὅτε εἰ μὲν ϑηλυχῶς κεῖται τὸ ἰονϑάδος, ᾿Αττικόν ἐστι τὸ, ἡ ἄγριος αἴξ" εἰ δὲ ἐχεῖνο ἀρσενικῶς Feet, 
ἐπεὶ καὶ ὁ ἄγριος cii ἔστι παρ᾽ ᾿4ττιχοῖς, ὡς δηλοῖ καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, αἰγῶν ὅς τις φαίνεται ἄριστος; 
εἴη ἂν τὸ ἰονϑάδος αἰγὸς, ἀνάλογον τῷ, ἀρχάδος, ἐϑάδος διὰ τοῦ c ψιλοῦ, καὶ ἡϑάδος δὲ διὰ τοῦ 
ἦτα, ὡς καὶ “ΤἸυχόφρων δηλοῖ ἐν τῷ, ἰαυϑμοὺς ἠϑάδας διζήμενοι. ἤΕνϑα ὕρα τὸ ἰαυϑμοὺς, οὗ ϑέμα 
ἰαύειν τὸ διατρίβειν, ἐξ οὗ καὶ ἐνιαυτὸς ὁ μὴ ἀκαριαῖος ἀλλὰ τριβὴν ἔχων χρόνος. εἰ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ 
ὑπνοῦν λέγεταί ποτε τὸ ἰαύειν, διατριβὴν ὕπνου σημαίνει καὶ oU τὸν ἁπλῶς ὀλίγον ὕπνον. (Vers, 51.} 
Τὸ δὲ αὐτοῦ ovy ἁπλῶς κεῖται ἀντὶ τοῦ ἐκεῖ, ἀλλὰ κατὰ ἔλλειψιν ᾿Αττικὴν ἀντὶ τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ τόπου. 
᾿Βνεύναιον δέ, φασιν, ἐγκοίμητρον, ἐγκοίτιον. Τὸ δὲ μέγα καὶ δασὺ πρὸς τὸ δέρμα συντακτέον. 20 
ἐχρὴν δὲ τοιοῦτον αὐτὸ εἶναι πρὸς ἰσότητά τε καὶ πρὸς ἀνάπαυσιν ἡρωϊχοῦ τληπαϑοῦς σώματος. 
( Vers. 52.) Σημείωσαι δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε, ταυτὸν ὃν τῷ, ἔπος ἔφατο καὶ τοῖς τοιούτοις. 
ov γὰρ ἂν ἐξ ὀνόματος ἄρτι καλοίη ὁ δῆϑεν ξένος Ὀδυσσεὺς τὸν Εὔμαιον, ὃν οὔπω οἶδεν. ( Vers. 55.) 
Ὅτι ἐν ᾿Ιλιάδι μὲν Ὅμηρος πολλαῖς χρῆται ἀποστροφαῖς ἐπὶ προσώπων ἀξίων λόγου, οἷον" οὐδὲ σέϑεν 

30 Μενέλαε ϑεοὶ ἐλάϑοντο, xci, τὸν δὲ προσέφης Πατρόκλεις ἱπ' πεῦ, xci ἕτερα δὲ ὅμοια" ἐν δὲ τῇ Ὄδυσ- 
σείᾳ ἐπὶ μόνου Εὐμαίου σχηματίζει οὕτως ὁ ποιητὴς, φιλῶν τῆς εὐνοίας τὸν δοῦλον xci τοῦ εἰς πολλὰ 
χρησιμεύειν ἐνταῦϑα τῇ ποιήσει. καὶ ἀρξάμενος ἐντεῦϑεν λέγει 0 περ πολλαχοῦ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς" τὸν δ᾽, 
ἀπαμειβόμενος προσέφης Εὔμαιε συβῶτα. (Vers. 56.) Εἰσὶ δὲ οἱ τούτου λόγοι, ὁποῖοι ἂν εἶεν ἕεινο- 
δόχου ἀνδρὸς ὑπουργικοῦ ἀγαϑοῦ καὶ εὐπόρου, λυπουμένου μὲν ἐπὶ νέοις δεσπόταις, μεμνημένου δὲ 
παλαιᾶς εὐπραγίας, ἣν ἐκ τοῦ δεσπότου εἶχε. φησὶ γάρ" ξεῖν᾽, οὔ μοι ϑέμις ἐστὶν οὐδ᾽ εἰ κακίων ἤτοι 30 
πενέστερος ἢ εἰδεχϑέστερος σέϑεν ἔλϑοι, ξεῖνον ἀτιμῆσαι. πρὸς γὰρ ϑεοῦ εἰσὶν ἅπαντες ξεῖνοί τὲ πτωχοέ 
τε. δόσις δ᾽ ὀλίγη τε φίλη τε γίνεται ἡμετέρη. (Vers. 59.) 7j γὰρ, ἤγουν αὕτη, δμώων δίκη icriv, αἰεὶ δει- 
διότων ὅτ᾽ ἐπικρατέουσιν ἄνακτες οἱ νέοι, ἢ γὰρ τοῦ γε ϑεὸς κατὰ νόστον ἔδησεν, ὃς ἐμὲ ἐφίλει καὶ κτῆ- 
σιν ὄπασσεν, οἷά τε ᾧ οἰχῆϊ ἄναξ εὔϑυμος ἔδωκεν οἶχόν τε χλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα, ὃς ok 
πολλὰ κάμῃσι, (oc δ᾽ ἐπὶ ἔργον ἀέξει. ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται ᾧ ἐπιμίμνω, τῷ κέ με πόλλ ὥνησεν 
ἄναξ εἰ αὐτόϑ᾽ ἐγήρα, (ΟΥ̓ εν5. 68.) ἀλλ᾽ ὥλετο. καὶ ὥφειλε μὲν ἐνταῦϑα εἰπεῖν ὅτι διὰ τὴν ᾿ Ἐλένην. 
ὃ δὲ ἄλλως διὰ λύπην ἄκραν σχηματίσας τὸν τοιοῦτον λόγον εἰς ἀρὰν φησίν" (Vers, 60.) ὡς ὥφελλ 

40 *' δλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσϑαι πρόχνυ, τουτέστι παντελῶς, ἢ προγόνυ, 0 ἐστι πρόῤῥιζον, ἐπεὶ πολλῶν 
ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε. καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Τρώεσσι μαχησόμενος. Καὶ ὅρα οἷον ἡ λύπη ἐστὶν, εἴ ye 
δι᾿ αὐτὴν ὃ φιλοδέσποτος Εὔμαιος ἐπαρώμενος τῇ ̓ Ελένῃ συνεπαρᾶσϑαι καὶ. τοῖς δεσπόταις δοχεῖ. οἱ 4o 
μέντοι παλαιοί φασι φῦλον ' Ἑλένης οὐ τὴν κατὰ πλάτος συγγένειαν τὴν eig πᾶν τὸ γένος διήκουσαν, 
ἀλλὰ τὴν κατὰ βάϑος ἐν ἐχείνῃ περιϊσταμένην, οἷον τὸν τῆς “Ελένης πατέρα καὶ αὐτὴν καὶ τοὺς ἐξ 
αὐτῆς, καϑὰ xai μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, μνηστῆρες ἀγαυοὶ Τηλέμαχον οἴκαδ᾽ ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦ- 
λον ὄληται νώνυμον ἐξ Iden ᾿Δρχεισίου ἀντιϑέοιο, φῦλον ᾿Αρκεισίου λέγει τὸν datori καὶ τὸν ἐξ 
αὐτοῦ Ὀδυσσέα καὶ τὸν ἀπ᾿ αὐτοῦ Τηλέμαχον. ἄλλοι δὲ ἀφερεπόνως ἐπιβαλόντες οὔτε τὸν ᾿Ικάριον "ta- 
uova. £YG« "pe, τὸ γένος τὸν τῆς Πηνελόπης πατέρα, μήτε αὐταγνεψίας τυγχάμειν viv Ἐλένην καὶ τὴν 
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Πηνελόπην. οὐ γὰρ ἄν φασι τὸν φιλοδέσποτον Evueuov κατὰ τῶν περιοντῶν δεσποτῶν ἀρᾶσϑαι; ot 

τοῦ φύλου, 0 ἐστι τοῦ γένους τῆς “Ἑλένης εἰσίν. Toons 56.) Ὅρα δὲ ὅτι ἐν ΤΉΝ ἐφεξῆς στίχοις ὃ 

ποιητὴς τῇ τοῦ ξένου ἐχρήσατο λέξει χαταρχὰς, eu ξεῖνε, οὔ μοι ϑέμις, καὶ, ξεῖνον S HM xa 

ξεῖνοί τε “πτωχοί τε, χάλλος τι καὶ οὕτω τεχνησάμενος. Ort δὲ διαφέρει ξένος πτωχοῦ, προδὲ ἡλωται. 50 

(Vers.59.) 70 δὲ αὕτη γὰρ δμώων δίκη, ταυτόν ἐστι τῷ, αὑτὴ qus, οὗτος νόμος, οὗτος τρόπος, 

τοῦτο ἔϑος, xci ὅσα τοιαῦτα. (Vers. 60.) Τὸ δὲ ἐπιχρατέουσιν. ἄναχτες, εὐφήμως πρὸ 2r uid 

ἔφη τῶν" βιαίων ὃ εἐὐπαίδευτος δοῦλος. ( Vers. 61.) To δὲ Ris cos καλὸν μὲν ἣν καὶ χωρὶς, S 

ἔχει δὲ οὕτω διὰ τὴν ἀναφορὰν πλείω βαρύτητα. ὍΣ 63.) Τὸ δὲ οἷα ἠδύνατο μὲν οἵαν ds 00 2s 

lvo qv, χτῆσιν onacccv οἵαν Q οἰχῆϊ ἄναξ ἔδωκεν. εἵλετο δὲ καινότερον ἀποδοῦναι οὐ πρὸς ΦηοΠ } 

10 ὡς πρὸς τὰ πράγματα. τοιαῦτα γὰρ 0 οἶχος καὶ ὁ κλῆρος χαὶ ἡ γυνή- ἐν οἷς DOR UD ὅτι οὐχ E 

ἔχων ταῦτα 0 Βὕμαιος ἐκ τοῦ δεσπότου ἀπαριϑμεῖται, ἀλλ ὡς ἕξων ἂν καὶ εὐτυχήσων καὶ αὐτὸς εἴ περ 

ἔζη ὃ δεσπότης Ὀδυσσεύς. δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τῶν μεταταῦτα, ἔνϑα ἐρεῖ Οδυσσεὺς τῷ τὲ quor. xen 

τῷ Εὐμαίῳ., Ort ἄξομαι ἀμφοτέροις yvvclxeg , ὡςτε οὐκ εἶχεν οὐδ᾽ ὁ Εὔμαιος ἄρτι γυναῖκα dodi 

αὐτῷ ὑπὸ ᾿Οδυσσέως. διὸ χαρακτῆρα σώζων ὃ Εὔμαιος ἀγαϑοῦ δούλου δοχεῖ λέγειν, ὡς ἔδωκεν ἂν καὶ 

ἐμοὶ Ὀδυσσεὺς Coe δεσπότης εὔϑυμος, ὃ ἐστιν εὔψυχος, ἀγαϑῷ δούλῳ δίδωσι πολλὰ καμόντι καὶ τῷ 24 

κατ᾽ αὐτὸν ἔργον αὔξοντι διὰ τοῦ ἐπιμέλνειν, 0 καὶ μάλιστα χρήσιμον τοῖς δουλεύουσι. τὸν δὲ τοιοῦτον 

γοῦν διασωιρῶν ἐπάγει: ὡς πολλά ue ἂν ὥνησεν ἄναξ εἰ αὐτόϑι ἐγήρα. (Vers. 63.) Ἰστέον δὲ ὅτι οἰκεὺς 

531. καὶ ἐνταῦϑα οὐ μόνον δοῦλος, ἀλλὰ καὶ ὃ κατ᾽ οἶχον φιλητός. ἐπαμφοτερίξει γὰρ ἡ λέξις, “Ὁ. Ὁ οἷ 

"Ιλιάδε ἐφάνη. οὕτω δέ, φασι, καὶ ἄτμενος οὐ μόνον ὁ δοῦλος, ἀλλὰ καὶ ὃ τεταγμένος ἐλεύϑερος, καὶ 

20 λάτρις δὲ κατά τινας μὲν ὃ ἁπλῶς ϑεράπων,, κατὰ δ᾽ ἑτέρους ὃ χατὰ πολεμικὴν περίστασιν ἁλοὺς xat 

εἰς δουλείαν ἀπαχϑείς. δοῦλος μέντοι μονάζει τῇ δουλείᾳ, καϑὰ xci ὃ δμὼς, ὡς δῆλον καὶ tv CUR 

ϑῆτές τε δμῶές τε. οὕτω δὲ καὶ τὸ, "ἀμφίπολος κοινόν, φασιν, ἄῤῥενος δούλου καὶ ἡλειαξ ἸΟΉΘΙΤΩ, 

οἱ δὲ ταῦτα σημειωσάμενοι χαὶ τὴν ἐλευϑερίαν διασχεπτόμενοι ἐξελεύϑερον μὲν εἰπον τὸν διὰ χρέος 

ὑστὸ τῷ δανειστῇ γενόμενον δούλου δίκην, εἶτα ἀπολυϑέντα" ἀπελεύϑερον δὲ τὸν ἐν τῇ κοινῇ τ βίᾳ 

(Vers. 64.) Τὸ δὲ oixóv τε παρηχητικῶς ἅμα καὶ ἐτυμολογικῶς ἔχει πρὸς τὸ οἰχηῆ. Κλῆρον δὲ καὶ ὧδὲ 

συνήϑως τὸ ἐκ τοῦ κληροῦσϑαι λάχος νοητέον" oi διαφορὰ πρὸς κλῆρον; ὅτι κληροῦνται μὲν πολλοὶ, 

ὡς εἰχὸς, λαγχάνει δὲ εἷς ὃ ἐπιτυγχάνων. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. ᾿Εν oig σημείωσαι καὶ ὅτι τὸ ἐδῶκεν 

ἤγουν ἔνειμε κλῆρον ἀφορμὴ γέγονξ τοῖς ὕστερον τῆς τοῦ κληρονόμου συνϑέσεως καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ. 

( Vers. 69.) Τὸ δὲ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε, δοκεῖ ἀντιϑέτως εἰρῆσϑαι πρὸς τὸ πρόχνυ, ἵνα πως λέγῃ; ὡς 

ἐπὶ γόνυ πέσοι τὸ τῆς ᾿Ελένης φῦλον, ἐπεὶ πολλῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσε. (Vers. 68.) Περὶ δὲ τοῦ ὡς ὥφελ- 
λὲν ἀπολέσϑαι ἰστέον ὡς ἡ τοιαύτη ἔννοια δοκεῖ ἀπεύχεσϑαι τὸ ἐν τοῖς πράγμασιν ἐνδεχομένον. 0 γαρ 

“φάμενος ὡς ὥφελλε γενέσϑαι τόδε τι δυσαρεστεῖται εἴ περ πέφυκεν αὐτὸ γενέσϑαι καὶ μὴ γενέσϑαι καὶ 

μὴ κατὰ ὀφειλὴν ἀναγκαίαν γέλγονεν. ὁμοίας δὲ ἐννοίας καὶ τὸ, ὡς ὥφελλέ τι μὴ γενέσϑαι. δῆλον δὲτο 

ὅτι τε καὶ ὀφείλειν τέτριπται κοινῶς, καὶ ὀφέλλειν δὲ ποιητικώτερον. καὶ ὅτι τὸ ὀφείλω καὶ περισπᾶ- 

σμοῦ ὑπόνοιαν ἔχει. διὸ ὡς οἰχῶ οἰχέτης καὶ οἰχέσιον, οὕτω καὶ ὀφειλῶ͵ ὀφειλέτης καὶ ὀφειλέσιον. καὶ ὅτι 

τὸ ὀφείλω συγκοπὲν ὄφλω γέγονε. διαφορὰ δέ, φασιν, αὐτῶν, ὅτι ὄφλει μέν τις ἐπὶ δίκῃ, ὀφείλει δὲ, 

ὡς ἡ κοινὴ λέγει συνήϑεια. οὐκοῦν καὶ ὃ γέλωτα ὕφλων καταδίκης λόγῳ τοῦτο πάσχειν λέγεται. 

( Vers. 72.) Ὅτι σπουδῆς δηλωτικὸν τὸ, ὡς εἰπὼν ζωστῆρι ϑοῶς συνέεργε χιτῶνα, ὡς εἴτις εἴποι, &ve- 

χομβοῦτο διὰ ἔργον, ὥς τε τὰ πρὸ τούτου, ἄζωστος ἣν ὃ τοῦτο ποιήσας ὕμαιος, ὁποῖοι ἐπὶ τοὺς 

4o ἀγῶνας ἐξιέναι ἱστοροῦνται οἱ ἐν ταῖς γυμνασίοις νήσοις" ἄζωστοι γάρ, φασιν" εἰ δὲ E Ἡσίοδος ἐπὶ 20 

ἀργίας τὸ ζώσασϑαι τίϑησιν ἐν τῷ, γείτονες ἄζωστοι κίον ζώσαντο δὲ πηοὶ, ἑτέρου Aoyov ἐκεῖνο καὶ 

οὐδέν. τι πρὸς τὰ ἐνταῦϑα. ( Vers. 73.) Ὅτι ἔϑνεα χοίρων λέγει ἀντὶ τοῦ nig, ὡς χαὶ ἐν ᾿Ιλιάδι 

ἔϑνεω μελισσάων, ὅϑεν λαβὼν χαὶ Ὀππιανὸς ἔϑνεα πόντον τοὺς ἰχϑύας φησίν. Ὅτι ἀρχαϊκὸν ἁπλοῦν 

ὃ ποιητὴς διασχευάζων μαγείρευμά φησι" βὴ ἐς συφεούς" 0 ἑρμηνεύων ἐπάγει" ὅϑυ ἔϑνεα χοιρῶν. 

(Vers. 24.) εἶτα ἡ διασχευὴ συντομωτάτη διὰ τὸ μὴ δεῖν εἶναι ἄρτι πανηγυρικῶς φρασϑῆναι τοῦτο, 

ἔνϑεν ἑλὼν δύο ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους “ἱέρευσεν, 8 ἐστιν ἔσφαξεν, εὗσέ τε, μίστυλλέν τὲ vot C ófie- 3o 

3o 
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λοῖσιν ἔπειρεν. ὀπτήσας δ᾽ ἄρα πάντα φέρων παρέϑεηκεν ᾿Οδυσσὴϊ ϑερμὰ αὑτοῖς ὀβελοῖσιν. ὃ δ᾽ ἄλφιτα 
λευχὰ ἐπάλυνεν, 0 ἐστιν ἐπέπασε κατὰ ἔϑος ἀρχαῖον τὸ ὕστερον ἀργῆσαν. ἐν δ᾽ ἄρα χισσυβίῳ χίρνη 532 
μελιηδέα οἶνον, ἤγουν συνέμιξεν ὕδατι, ὥςτε χεῖσϑαι πίνειν. ( Vers. 75. ) Ὅρα δὲ τὸ εὗσε καὶ μίστυλλε 
χαὶ ἔπειρε, πάρισα συχνὰ τὴν τὴς ξενικῆς τραπέζης φράσιν ) Ὀργῶς ἀρτύοντα. ἔχει δὲ ὃ τόπος οὗτος 

4o x«i ἐπαναστροφὴν κατὰ μερισμὸν λέξεως ἐν τῷ, ἱέρευσεν εὗσεν, ὡς τὸ Σαμία μία ναῦς. Ἀχαὶ ἔστι x«À- 
λους xci τοῦτο. Περὶ δὲ τοῦ εὗσεν ἱκανῶς προγένγ ραπται, ὥς neo x«l περὶ τῶν λέξεων τοῦ τοιούτου 
τόπου ἐν ἄλλοις δεδήλωται. ἔνϑα καὶ περὶ τοῦ μιστύλλειν, ὃ καιριώτατα εἰπεῖν, ταυτόν ἐστι τῷ epe 
χρύνειν, ὡς ἐκεῖ φαίνεται. (Vers. 71-2) y ροτικὴ, δὲ καὶ ἡ νῦν τράπεζα, χαϑὰ καὶ ἡ ῥηϑθϑεῖσα στρωμνή. 
( Vers. 78. ) χισσύβιόν τε γὰρ ὃ κρατὴρ, περὶ οὗ προγέγραπται, χαὶ ἡ τροφὴ μονοειδὴς, χρέα, ὀπτὰ 
ὀβελοῖς αὐτοῖς ἀφελῶς παρακείμενα, dy ουν σὺν αὐτρῖς ὀβελοῖς ᾿Αττικῶς. Κισσύβιον δὲ χαὶ νῦν, ὡς χαὶ τὸ 

50 προεδηλώϑη, ποτήριον ἄ) γροτικὸν, 0 μὲτ ᾿ὀλίγα σχύφος ἐρεῖ οὐδετέρως ἐν τῷ, σχύφος ἔδωχεν οἴνου 
πλέον, ὅ mp ὁ «Τυκόφρων ἀρσενικῶς οἶδεν, εἰπών". τὸν δὲ λοίσϑιον ἐχπιὼν σκύφον. τενὲς δὲ σχύφον 
ἐνταῦϑα γράφουσι χαὶ τὸ Ὁμηρικόν. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸν. καλὸν Εὔμαιον μαγειρικῶς ὑπουργήσαντα 
ἐνταῦϑα τῷ δεσπότῃ, ὡς : εἰρηται, τέττιγα μὲν ἐρεῖ τις ἂν, οὐχ ἂν δὲ xal μαίσωνα. Χρύσιππος γάρ, 
φασιν, οἴξται μαίσωνα μὲν, ὡς ἀπὸ τοῦ μασᾶσϑαι, χαλεῖσϑαι τὸν πολιτιχὸν μάγειρον; τὸν δ᾽ ἐχτό- 
πιον τέττιγα. ἣν δὲ καὶ κωμῳδίας ὑποχριτὴς Δηαίσων, προσωπεῖον εὑρηκὼς καλούμενον μαίσωνα" ἐξ 

θο οὗ καὶ σχώμματα Διαισωνιχὰ, ὡς δοχεῖν, παρὰ τὸν "τοιοῦτον Maícova , εἰρῆσϑαι χαὶ τὸν “μάγειρον 
Μαίσωνα. πλὴν εὐφυῶς χαὶ Χρύσιππος ἡτυμολό) σε. λέγεται δὲ καὶ ἡ Θετταλικὴ ματτύη ἐκ τοῦ 

μασᾶσϑαι παρῆχϑαι, ὥς πὲρ xal ἡ μαστίχη. ὁ δὲ ᾿᾿ϑήναιος λέγει, ὅτι ἡμεῖς φαμὲν ἀπὸ τοῦ μάττειν, 
ἀφ᾽ οὗ xai ἡ μάζα χαὶ ἡ Κυπρία μαγὶς χαὶ ὑπιρμαζᾶν τὸ ἄγαν τρυφᾶν. λέγει δὲ καὶ ὡς καταρχὰς μὲν 20 
τὴν χοινὴν xci δημοτικὴν ταύτην τροφὴν τὴν ix τῶν ἀλφίτων μάζαν ἐχάλουν" ὅϑεν καὶ μαξαγρέτης 

Ó καὶ ἄχολος, καὶ μάττειν τὸ σχευάζειν αὐτήν. εὗστερον δὲ ποικίλαντες τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν ἀκολά- 
17526eres$ καὶ περιττῶς μιχρὸν παραγαγόντες τοὔνομα τῆς μάξης ματτύην ὠνόμαζον πᾶν πολυτελὲς 

Tene: xci ματτυάξειν τὸ σχευάζειν αὐτὸ, sre ἰχϑὺς εἴη εἴτε Orig εἴτε λάχανον εἴτε ἱερεῖον εἴτε 

περμάτιον. διὸ χαὶ ish πρὸς δήλωσιν ἀκολάστου παρασχευῆς προσέϑετο τῇ ματτύῃ τὸ λέπεσϑιαι, 
εἰπών" προπόσεις πίνετε, λέπεσϑε, ματτυάξετε, ἦν δέ, φασι, λέπεσϑαι παρ᾽ ̓ 4ϑηναίοις ἐπὶ ἀσελ- 
γοῦς καὶ φορτικῆς ἀφροδισίων ἡδονῆς, ὁποία καὶ ἡ τοῦ δέφεσϑαι. Ὅρα δὲ € ὕτι ὀπτὰ χἀνταῦϑα ὃ σπου- 

δαῖος Εὔμαιος τῷ Ὀδυσσεῖ χρέα παρέϑετο, σχεδιάσας διὰ τάχος. ἄλλως μέντοι ἐπαινεῖται μᾶλλον ὀπτή- 

σεως ἡ ἕψησις. οὐ μόνον γάρ, φασιν, ὠμότητα περιαιρεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰ σχληρὼ μαλάττειν δύναται καὶ 
τὰ λοιπὰ πεπαίνειν. ἔτι δ᾽ εὐμενέστερον χαὶ ἀκινδυνότερον συμπέττει τὴν τροφήν. (Vers, 81.) ' Ὅτι 30 

διαφορά τις εἶναι δοχεῖ χοίρων καὶ συῶν, ὡς ἐμφαίνει ὃ Δὔμαιος ἐν τῷ, ἔσϑιε νῦν ὦ ξεῖνε τά τε ὁμωέσσι 
πάρεστι χοίρεα. ἀτὰρ σιάλους 9 ye σύας μνηστῆρες ἔδουσι. καὶ ἴσως 1j xe ἡλικίαν 3j διαφορὰ τοῖς χοί- 

ροις καὶ τοῖς σιάλοις, ἢ κατὰ τὸ, ξατρεφέας μὲν εἶναι τοὺς σιάλους, ot χαὶ καλοῦνται οὕτω διὰ τὸ 

10 σιτεῖσϑαι ἅλις, ὀλιγοτρεφεῖς Ἀδὲ τοὺς χοίρους, ὁποῖα καὶ τὰ παρὰ τοῖς ῥήτορσι μετάχοιρα», τὰ τῶν 
ὑῶν ὀψίγονά, φασι, καὶ λειπογάλαχτα. δοχοῦσι δὲ ἐξορϑοῦ δέλφαχες οἱ Ὁμηρικοὶ ἐνταῦϑα εἶναι χοῖ- 

4^Qow* ovg δὴ δέλφακας ᾿Τριστοφάνης μὲν ὃ γραμματικὸς ἐν τῷ περὶ ἡλικιῶν τοὺς γέους χοίρους λέγει, 
μᾶλλον δὲ τοὺς νεωτάτους γράψας οὕτω" Τῶν σιῶν οἱ μὲν τέλειοι καὶ ἐνόρχαι, κάπροι" οἱ δὲ πίονες 
αὐτῶν cíaÀow ἡ δὲ ϑήλεια, σῦς μόνον. ᾿Ἱππώναξ δὲ γρόμφιν λέγει, εἴτε χαϑόλου πᾶσαν ὗν δηλῶν, 

εἴτε τὴν παλαιὰν τῇ ἡλιχίᾳ. τὰ δὲ νέα, δέλφακες μὲν τὰ πεπηγότα πως ἤδη τοῖς σώμασι, τὰ δὲ ἔτι 

ἁπαλὰ zal ἔνιχμα, χοῖροι. χαὶ οὕτω uiv ὃ εἰρημένος "Moueroq άνης τοὺς δέλφακας στεῤῥοτέρους οἶδε 4o 

χοίρων καὶ τελειοτέρους, ᾿ξπίχαρμος δέ, φασι, τοὺς ἄῤῥενας καὶ τελείους. ᾿ἡριστοφάνης δὲ ἐπὶ ϑηλείας 
τάττει τοὔνομα ἐν τῷ, δέλφακος ὀπωρινῆς, 0 m: ὃ δειπνοσοφιστὴς παρασημειωσάμενος λέγειν ἐπιχρίνων, 

ὡς κυρίως αἱ ϑήλειαν. οὕτω λέγοιντ᾽ &y, ὡς δελφύας ἔχουσαι εἴτουν μήτρας ὅϑεν καὶ οἱ ἀδελφοί. ἀπο- 
φαίνεται δὲ χαὶ ἐχ τῶν εἰρημένων λόγων τοῦ ᾿“ριστοφάνους, τοῦ γραμματικοῦ δηλαδὴ, σαφὲς εἶναι τὸ 

τὰ μὲν χοίρεα ὡς εὐτελῆ j ἐσθώσϑαι τοῖς δούλοις, τοὺς δὲ σιάλους τοῖς μνηστῆρσιν ὡς χαὶ τελείους καὶ 

29 εὐτραφευνέρους διὰ "τὸ σεσιτεῦϑαι, καϑὰ δηλοῖ καὶ ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως τῶν σιάλων 0t σιτεύονταν 
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ἅλις. ἔτι πρὸς τούτοις ἰστέον καὶ ὅτι οὐ μόνον φειδοῖ τῶν τοῦ δεσπότου οἱ ἀμφὶ τὸν Εὔμαιον οὐ σιά- 

533 λους ἀλλὰ συΐδια ἤσϑιον, ἀλλὰ χαὶ κατά τι ἔϑος. ἐκράτει γὰρ ἴσως καὶ τότε τὸ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα νομο- 

ϑετηϑὲν ἕνεκά, φησι; ϑρεμμάτων ἐπιγονῆς; ἤγουν τὸ μὴ σφάττειν πρόβατον ἄπεκτον ἢ ἄτοχκον. διὸ 

τὰ ἤδη τέλεια ἤσϑιον. καὶ τὴν ἱέρειαν δέ, φασι, τῆς 4“ϑηνᾶς ἔϑος ἣν οὐ ϑύειν ἀμνήν. ἔνϑα ὅρα τὸ 

ἀμνὴν, ἧς ἀρσενικὸν ὃ ἀμνός. τῇ δ᾽ αὐτῇ οὐδὲ τυροῦ dv γεύεσϑαι, ὡς δὲ καὶ χοῖρον " loveg τὴν ϑή- 

λείαν λέγουσιν, ἐν τοῖς τοῦ “13 "αίου κεῖται xci αὐτό. ἔτι ἰστέον χαὶ ὅτι καὶ ὁ κωμικὸς ἕν τε τῷ, χοῖρε 

τρώγοις ἂν ἰσχάδας, καὶ ἀλλαχοῦ δὲ, ἐπὶ νεάκων χοίρων τὴν λέξιν τίϑησιν.- ὑποδηλοῖ δὲ Ὅμηρος 

ἐνταῦϑα σμιχρότητα χοίρων, εἴ γε δύο ἱερευϑέντες εἰς βρῶσιν παρατίϑενται. κεῖται δὲ τοιαύτη χρῆσις 

χαὶ παρὰ τῷ ἑρμηνεύσαντι ὕτι σαργάνη jv σχεῦός τι ὃ περιηρτυμένοι ἔφερον τοὺς γαλαϑηνοὺς χοίρους. 

10 ἦν δέ τι καὶ χοιροτροφεῖον, ἔτι δὲ καὶ χοιροχομεῖον, ὡς ᾿“ριστοφάνης ἐν «Τυσιστράτῃ δηλοῖ. καὶ ταῦτα 

μὲν ἔχει λόγον. τὸ δὲ χύριον, πάνυ δυσχερὲς πῶς ἂν διὰ τοῦ U ψιλοῦ γράφοιτο, & μὴ ἄρα ἴσως κατὰ 

ὀνοματο  ποιίαν τινά. ὅτε γὰρ ἄλλως μέτεστί τι τῶν χοίρων καὶ τῷ χυρίῳ, δηλοῖ ὃ εἰπὼν ὅτι χύριον 3o 

δεσμὸς, ᾧ δεσμεῖται τὰ χοιρίδια" καὶ ὅτι. χύριον ξύλον, ᾧ προςδεσμεύονται oí ὗς. ὑπονοεῖται δὲ κατὰ 

ὀνοματοποιίαν ἡ τοιαύτη εἶναι γραφὴ, ἐξ οὗ γράφει Αἴλιος Διονύσιος, εἰπών" χύῤῥε, ἐπίφϑεγμα 

πρὸς τοὺς vc. οὐ χεῖρον δὲ εἰδέναι καὶ ὅτι παρὰ τοῖς παλαιοῖς ὑσπέλεϑρος κυρίως ἡ τῶν ὑῶν χόπρος 

λέγεται. ὅρα δὲ ὕπως ἀγαϑοῦ δούλου ὑπέγραψεν ἦϑος ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς, οὐ φιλοῦντος; εἰ χαὶ ζῇ 

ἐλευϑερίως, ἀλλὰ καὶ ἀχϑομένου εἴ περ αὐτὸς μὲν κάμνει ἐπὶ τοῖς τοῦ δεσπότου, ἐσϑίουσι δὲ οἱ κακοὶ 

μνηστῆρες. τάχα δὲ καὶ ὑπογρύζει ὃ Εὔμαιος ἐπὶ τοῖς σιάλοις, εἰ μὴ καὶ αὐτῷ ἔξεστι τῶν τοιούτων 

ἀπεσϑίειν. καὶ πως ὕμοιόν τι πάσχει τοῖς ὕστερον Συρακουσίοις ὀψοποιοῖς 1) μαγείροις, ὧν εἴ τις ἴδιον 

20 εὕροι βρῶμα καὶ περιττὸν, ἐξουσίαν οὐκ εἶχε, φασὶ, χρήσασϑαι αὐτῷ ἄλλως ὕτι μὴ κατὰ καιρὸν ὃν 

ἔδει. ὃ δὲ ἣν ἐνιαυτὸς, οὗ μή πω συντετελεσμένου ϑλίβοιντο ἂν καὶ ἐκεῖνοι μετέχοντες τοῦ εὑρήματος. 

( Vers. 82.) Ὅτι κατὰ ὕβρεως καὶ ὑβριστῶν λεχϑεώ) ἂν τὸ, οὐχ ὄπιδα φρονέοντες ἑνὶ φρεσὶν οὐδ᾽ ἐλεη- 

τύν; οὐ μὲν σχέτλια ἔργα ϑεὸς φιλέει, ἀλλὰ δίκην τίει καὶ αἴσιμα ἔργ᾽ ἀνϑρώπων. ( Vers. 85.) τοῦτο δὲ 

γνωμικῶς ἐῤῥέϑη παρὰ τοῦ Εὐμαίου. "τὸ δὲ ἐφεξῆς πόνυ ἐντρεπτιχὸν τῶν χατὰ πόλεις βιαίων xci ἀδέ: 4o 

tial ἀνδρῶν, τὸ , καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι; οἵ τ᾽ ἐπὶ γαίης ἀλλοτρίης foot, τουτέστιν ἐπιβῶσιν 

ἀλλοδαπῆς χώρας, καί σφι ϑεὸς ληΐίδα δοίη. πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἰκόνδε νέεσϑαι. καὶ μὲν τοῖς 

ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει. οἵδὲ δέ τι ἴσασι, ϑεοῦ δέ τινα ἕκλυον αὐδήν" 0 πέρ ἐστιν ὑμοιόν 

τι τῷ, ἐπισπόμενος ϑεοῦ ὀμφῇ. Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα τὸ ἀκατάλληλον τῆς συντάξεως zo σολοιχοειδὲς, 

ἐν τῷ, καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι. χαὶ μὲν τοῖς, ὕπιδος χρατερὸν δέος. ἐχρῆν γὰρ εἶναι χατὰ 

So δοτικὴν πτῶσιν, xci μὲν δυσμενέεσσι καὶ ἀναρσίοις ὕπιδός ἐστι δέος. μιμεῖται δὲ ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα 

ϑυμούμενον ἄνδρα τὸν Εὔμαιον καὶ μὴ κρατοῦντα τῆς ἀκολουϑίας τοῦ λόγου. ἴσως δὲ καὶ ἄλλως δύνα- 

ται ὀρϑῶς ἔχειν, εἴ περ τὸ δεύτερον μὲν ληφϑείη ἀντὶ τοῦ ἀλλᾶ, ἵνα εἴποι μὴ ἐκκρεμῶς ἀλλὰ ἀπολύ- 

τως, ὅτι χαὶ μὲν ἀνάρσιοι ἄνδρες πλήσαντες δὴ τὰς νῆας ἀπῆλϑον, ἀλλὰ καὶ τούτοις δέος ἐστὶν ὕπιδος. 

χρεῖττον μέντοι τὸ πρῶτον χαὶ λογικώτερον καὶ ἀβίαστον. (Vers.88.) “Πειραταὶ δὲ ὑπόκεινται οἱ 

ῥηϑέντες ἀνάρσιοι, ὡς δηλοῖ τὸ πλησάμενοι νῆας. ὕπιδα δὲ καὶ νῦν τὴν εἰς τὸ μέλλον ϑείαν ἐπιστρο- 

gn» λέγει. ᾿Ελεητὺν δὲ τὸν é*Acov AloluxQg, dg φασιν oi παλαιοί. ( Vers. 90.) Ὅτι βιαίαν μνηστείαν 50 

φράζει τὸ, οὐκ ἐθέλουσι δικαίως μνᾶσϑαι,, οὐδὲ νέεσϑαι ἐπὶ σφέτερα, ἀλλὰ ἕκηλοι χτήματα δαρδά- 

πτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ᾽ ἔπι φειδὼ, ἢ οὐκέτι φειδώ. δαπάνην δὲ ἀνένδεκτον βίου πολλοῦ ἀλλοτρίου δηλοῖ 

τὸ, ὕσσαι γὰρ νύκτες Te καὶ ἡμέραι ἐκ Δίός εἰσιν, ἤγουν ἐξ“ ἙΙλίου ἢ Ὀὐρανοῦ. κατὰ “ἥρατον; οὔ 

AO ποτε ἕν ἱερεύουσιν ἱερεήϊον, τουτέστιν οὐδέ ποτε σφαγιαάζοὺσι σφάγιον ἕν, ὃ δὴ τρόπος ἐτυμολογίας 

ἐστὶν ; οὐδὲ δύ᾽ olio , ἀλλὰ δηλαδὴ πολλά. οἶνον δὲ φςϑινύϑουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες, ἤγουν ἀντλοῦν- 

T, 0 δὴ πρωτότυπόν ἐστι τοῦ ἀφύσσοντες. (Vers. 967): Σύσταδις δὲ πλούτου τὸ, ἢ γάρ οἱ Con y ἣν 

'' €anekoc, oU τινι τόσση ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτε ξυνεείχοσε φωτῶν. ἔστ᾽ ἄφενος τοσοῦτον. Καὶ ὅρα ὅτε τὲ 

ζωὴν ἔφη τὴν εἰς τὸ ζῆν χτῆσιν zci χορηγίαν οἷα διχῶς τῆς ζωῆς λεγομένης χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἐπί τὸ 

τῆς συνήϑους δηλαδὴ χαὶ ἐπὶ τῆς περιουσίας. (Vers. 98.) καὶ ὅτε τὸ" ξυγεείκοσὶν ὅμοιόν. ἐστι τῷ σόν- 

δυο «αὶ σύντρεις καὶ τοῖς τοιούτοις. ( Vers.g9. ) καὶ ὅτε: οὐδετέρως ἔφη" τὸ ἄφενος, καϑιὸ ed Y Ἰλιάδι. 
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ἐν τούτοις δὲ καὶ ἤπειρον ἔφη μέλαιναν, ἰδίως τὴν ἀντιχρὺ τῆς ᾿Ιϑάκης χαϑὰ χαὶ ἀλλαχοῦ πολλαχοῦ, 
60 ὥς πὲρ x«i κατωτέρω εὐϑύς. ἔνϑα τὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως ἀριϑμῶν 5 ζῷα ὅσα εἶχε ἁπάλαι ποτὲ, φησὶν ὁ EV- 

μαιος" ἐγὼ δέ χέ τοι καταλέξω" ( Vers. 100.) δώδεχ᾽ ἐν nac (oo ἀγέλαι, βοῶν δηλαδὴ, i ἴσως δὲ καὶ 
ἵππων. ἐπ᾽ ἀμφοῖν γάρ, φασιν, ἡ ἀγέλη κυριολεχτεῖται: ἧς παράγωγον ἀγελαῖος μὲν, ὃ ἐξ ἀγέλης" 
ἀγ ἕλαιος δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς προπαροξυτόνως ὁ ὁ ἀμαϑής. ( Vers. 101.) τούτοις δ᾽ ἐπάγει ὃ mou 
τὴς τὸ, τόσα πώεα οἰῶν, τόσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια πλατέ αἰγῶν, βόσκουσι ξεῖνοὶ Tt καὶ αὐτοῦ 
βώτορες ἄνδρες. ἔνϑα δέ τ᾽ αἰπόλια πλατὲ᾿ αἰγῶν ἕνδεχα πάντα ἐσχατιῇ βόσκονται , ὧν αἰεὶ σφιν" ἕχα- 
στος ἐπ᾿ ματι aps ἀγινεῖ, τουτέστιν c 75, ξατρερέων αἰγῶν ὃς τις φαίνηται ἄριστος. αὐτὰρ ἐγὼ σῦς 

1{75ϑτάςδε φυλάσσω τε κῥύομαί τὲ καί σίι συῶν τὸν ἄριστον ἐϊχρίνας, ὃ ἐστιν ἐπιλεξάμενος, à ἀποπέμπω. 
( Vers. 106. ) Καὶ ὅρα ὡς καὶ ἐνταῦϑα συῶν ἄριστος ἐῤῥέϑη, ὡς περ χαὶ αἰγῶν ἄριστος. ( Vers. 909 10 
Οἰῶν δὲ, ὃ πέρ ἐστι προβάτων, εὐϑεῖα Ocg οἷς. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ φϑύϊς φϑοῖς. τούτων δὲ oig μὲν 
ἔχει χαὶ πλαγίας, q ois δὲ οὐ δίδωσι πεῖραν εἴ n: πλαγιάξει εἰς γενικὴν χαὶ ἑξῆς. ἔστι δὲ φϑοῖξᾷ ποιός 
τίς πλαχοῦς, OU τὴν χατασχευὴν οὕτω τις περιλαλεῖ" τυρὸν ἐχπιέσας τρίβε καὶ ἐμβαλὼν εἰς χόσχινον 
χάλκεον διήϑει. ur ἐπίβαλον μέλι χαὶ σιλίγνε ως ἡμίναν καὶ συμμάλαξον εἰς ἕν, ἐν τούτοις δὲ διηϑεῖν 594 
μὲν τὸ διυλίξειν, ὕ περ ἀπι,ϑεῖν λέγει ὃ χωμικός. ὅϑεν χαὶ ἠϑμὸς ὃ ὃ διυληστηρ. περὶ δὲ σιλίγνεως ζητη- 
τέον μὲν 0 τι ποτὲ εἶδος ἐστίν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς παράγει ἄρτον λεγόμενον σιλιγνίτην χαὶ σιλιγνίαν διὰ τὴν 
ἐχεῖϑεν μίξιν. ἡ δὲ ἡμῖνα ἴσως ἥμισυ ἐστὶ μέτρου τοῦ iv, οὗ χρῆσις ἐν τῷ, ἔλαιον πλέον ἤ περ iv. 
(Vers. 101.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι εἰπὼν ὁ ποιητὴς πώεα οἰῶν χαὶ δυνάμενος ἐπαγαγεῖν τόσσα ὑῶν ἤγουν 
χοίρων συβόσια ὥχνησεν οὕτω ποιῆσαι, tva μὴ τῇ ψευδοπαρηχήσει τοῦ, οἰῶν χαὶ ὑῶν, δοκοίη ἀστεΐζε- 

10 σϑαι εἰς οὐδὲν δέον. διὸ συῶν "éypawuv, εἰπών" τόσα πώεα οἰῶν τόσα συῶν συβόσια. "Ev δὲ τῷ, 20 
ὅσσαι νύχτες τε χαὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσι, περιττῶς κεῖται καὶ ἀφελῶς τὸ νύχτες. τὸ δὲ ὅλον περίφρασίς 
ἐστι τοῦ αἰεὶ καὶ τοῦ ὁσημέραι, χαὶ ἔστιν ὕμοιον τῷ, αἰεὶ ἐπ᾿ ἤματι. ᾿Δγέλαι δὲ βοῶν πάντως, εἶ χαὶ 

€ ποιητὴς διὰ τὸ πάνυ φανερὸν σιωπᾷ τοῦτο. Περὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς λέξεων. ἐν ἄλλοις διείληπται. 

(Vers. 102.) Τὸ δὲ βόσκουσι προστεϑὲν σχήματος ἐποίησεν ἐξαλλαγήν. μετὰ γὰρ τὸ, δώδεχα ἐν ἠπείρῳ 

ἀγέλαι, τὸ, τύσα πώεα καὶ τὰ éije, αἰτιατιχαί εἰσι διὰ τὸ βόσκουσι. καὶ οὐδὲν. μὲν. ἐκώλυεν εἰπεῖν καὶ 
Ort δώδεκα ἀγέλας χαὶ τόσα πώεα καὶ τόσα συβόσια καὶ. τόσα αἰπόλια βόσχουσιν. οὐχ᾽ εἵλετο δὲ 
ὃ ποιητὴς οὕτως εἰπεῖν, ἀλλὰ στίξας εἰς τὸ ἀγέλαι εἶτα συνέταξε. τὰ ἑξῆς πρὸς αἰτιατικὴν διὰ τὸ βό- 
σχουσι. “Ξείνους δὲ τοὺς μισϑωτοὺς λέγει. (Vers. 105.) T0 δὲ ἐπ᾽ ἤματι ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ αἰεὶ, ἵνα 
εἴη ἀεὶ TO xa ἕχαστον ἦμαρ. Μῆλον δὲ νῦν φανερῶς ἐπὶ αἰγὸς ἡρμήνευται. ( Vers. 106.) Ἰστέον δὲ 
ὅτι περὶ τοῦ τῶν αἰγῶν χρέατος ὡς τροφιμώτατόν ἐστιν, οἱ παλαιοὶ μαρτυροῦσι. Κλειτόμαχος οὖν, 30 

φασὶν, ἱστορεῖ τινὰ Θηβαῖον ἀϑλητὴν ὑπερβαλεῖν ἰσχύει τοὺς «^ ἑαυτὸν, χρέασιν αἰγείοις χριόμενον. 
20 εὔτονοι γὰρ ἐντεῦϑεν χαὶ γλίσχροι χυμοὶ γίνονται καὶ πολὺν χρόνον ὑπομένειν *iv τοῖς ὄγκοις δυνά- 

μένοι. ἐσχώπτετο δὲ ὕμως ὃ ἀϑλητής, φασι, διὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἱδρώτων δυσωδίαν. τὰ δὲ ὕεια καὶ ἄρνεια 
κρέα ἀδιαπόνητά, φασιν, ὑπάρχοντα ταῖς ἕξεσι ῥᾷον φϑείρεται διὰ τὴν mue ἦν. παρὰ δὲ S ME 
ἐπαινῶν aiya ὁ Κύκλωψ λέγει οὐρανίαν αἶγα ἐν τῷ, βοῦς ἀγελαῖος, ταῦρος ἠλιβάτας, eis οὐρανία, 

“ριὸς τομίας, χαὶ ἑξῆς, ὡς ἀλλαχοῦ ἐγράφη, λέγοι δὲ ἂν ἐχεῖνος αἰγαὰ οὐρανίαν ὡς οἷον μεγάλην καὶ 
ὑψηλὴν πρός τινα ὁμοιότητα αἰγῶν τῶν χατ᾽ οὐρανὸν ὧν αἱ αἰγίδες παρώνυμοι. ἀχκόλουϑον δὲ τοιαύτῃ 
αἰχὶ καὶ ὁ ἠλίβατος ταῦρος, οὗ παρώνυμον ὃ ἡλιβάτας. (Vers. 80.) Eig δὲ τὸ ἔσϑιε σημείωσαι; ὅτι τὸ 

ἐσθίειν xai ἀπεσϑίειν λέγεταί ποτε μετὰ 'προϑέσεως, οἱονεὶ ἀπό τινὸς ἐσϑίειν. οἷον" οἴμοι τάλας, δάκνειν 

δάκνει ἀπεσϑίει μου τὴν ἀκοήν. εὕρηται δὲ ἀπεσϑίειν καὶ τὸ μὴ ἐσϑίειν, οἷον τοῖς βθλίτοις διαχρῶ, τὴν 40t- 4o 

λίαν ξηρὰν ἔχεις, τὰ πετραῖα τῶν (yÜUwv ἀπέσϑιε, ἤγουν μὴν ἔσϑιε. (Vers, 81. ) Xoipos δὲ Ort: ci χρύ- 
quóv τι δηλοῖ, δεδήλωταί που. ὡς 0? χαὶ πλακοῦντες αὐτῷ παρώνυμοι αἱ ἱ χοιρέναι, ὃ ̓ ᾿ϑήναιος λέγει. αὗται 
δέ, φησιν, ἄϑλα ἐτίϑεντο ταῖς παννυχίσε τῷ διαγρυπνήσαντι. ὁ δὲ κωμικὸς Liens χοιρίνας εἰδέναι 

30 καί τινας ψήφους διχαστιχάς, Τὸ δὲ ἀγινεῖ ἀχρεῖον μὲν εἰς πεζογραφίαν, ἐχτείνει "δὲ τὴν παραλήγου- 
σαν. (Vers. 107.) Τὸ δὲ φυλάσσω τε ῥύομαί τε οὐ διαφέρουσι κατὰ νοῦν. (Vers.102.) ᾿Ιστέον δὲ 
ὡς εἰ καὶ φαίνουται πολλοὶ τῷ Ὀδυσσεῖ γενέσϑαι δοῦλοι, ἀλλὰ τὸ, βόσκουσι ξεῖνοί τε καὶ αὐτοῦ βώτορες 

ΝΣ 
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ἄνδρες, οὐκ ἀφίησιν αὐτοὺς τοσούτους εἶναι ὁπόσοι τοῖς ὑστερογενέσιν ἱστόρηνται, ἀλλ εἰσὶν αὐτοὶ 

σχεδόν τι τὸ μηδὲν, εἴ τις ἐνΘθυμοῖτο ἐξ ἱστοριῶν, ὡς Νικίας μέν τις χιλίους ἔχων οἰχέτας ἐμίσϑωσέ, 

φασιν, αὐτοὺς εἰς τὰ ἀργυρεῖα Xooig τῷ Θρᾳκὶ, ἐφ᾽ ᾧ ὀβολὸν ἕκαστον τελεῖν τῆς ἡμέρας. Δαρδανεῖς 

δὲ δούλους ἐχτῶντο ὃ μὲν χιλίους, ὁ δὲ καὶ πλείους. ὧν ἕκαστος ἐν μὲν εἰρήνῃ γεωργεῖν λέγεται, ἔν mo- 

λέμῳ δὲ λοχίζεσϑαι ὑπὸ ἡγεμόνι τῷ ἰδίῳ δεσπότῃ, “Ῥωμαίων δὲ ἕκαστος μυρίους καὶ δισμυρίους πολλοὶ 

δὲ καὶ πλείους, οὐκ ἐπὶ προσόδοις φασὶν ὡς ὃ τῶν “Ελλήνων ζάπλουτος Νικίας. καὶ Μνάσων δέ, φασιν, 

ὃ Φωκεὺς πλείους ἐκέκτητο δούλους τῶν χιλίων. ( Vers. 109.) Ὅτι Εὔμαιος μὲν κατέλεγε τῶν μνηστή- 

ρων, Ὀδυσσεὺς δὲ τὴν γαστέρα ἐν τοσούτῳ τημελῶν χρέατ᾽ ἤσϑιε πῖνέ τε οἶνον ἁρπαλέως ἀκέων, χαχὰ áo 

δὲ τοῖς ἐχϑροῖς φύτευεν. αὐτὰρ ἐπεὶ δειπνησε καὶ ἤραρε (Vers. 111.) ϑυμὸν ἐδωδῇ, 0 καὶ ἀλλα- 

10 χοῦ ἐγράφη, ἐποίησε τόδε. δύναται δὲ προσαρμόσαι ταῦτα τῷ ἐν καιρῷ δαιτὸς μὴ ἐθέλοντι διὰ πεῖναν 

ἀχούειν πολυλογιῶν. (Vers. 110.) Ἰστέον δὲ ὅτι ὃ οὕτως ἐσθίων κατὰ απουδὴν διὰ πεῖναν ὀξυχειρίᾳῳ, 

535 χρῆσϑαι οὐκ ἐγκρατῶς Aet] ἂν, χατὼ τὸν εἰπόντα ὡς ἐπὶ τὰ ἀλλότρια δεῖπνα, ὁποῖα νῦν τρόπον 

τινὰ καὶ τὰ τοῦ Οδυσσέως, πᾶς γίνεται ὀξύχειρ, οὐκ ἐγκρατής. ὃ δὲ ὀξύχειρ καὶ ὀξυλάβος δηθϑείη ἂν, So 

χαὶ ἡ κατ᾽ αὐτὸν σπουδὴ ὀξυλάβεια. ( Vers. 112.) Ὅτι φιλοτησίου δαιτὸς τὸ, πλησάμενος δῶκε σχύφον 

ἢ σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν, οἴνου ἐνίπλειον. ὃ δ᾽ ἐδέξατο, χαῖρε δὲ ϑυμῷ. (Vers. 115.) ἐπαϊνετιχὸν δὲ 

τὸ, τίς ἐκεῖνος ὧδε μάλ᾽ ἀφνειὸς καὶ καρτερὸς ὡς ἀγορεύεις; εἶπέ μοι αἴ χέ noD, γνώω τοιοῦτον ἐόντα: 

(Vers. 119.) εἰ δὲ καὶ πλανήτης ὃ τὴν τοιαύτην τιϑεὶς ἐρώτησιν, εἴποι ἂν καὶ τὸ, ϑεός που τόδε οἶδεν 

εἴ χέ μιν ἀγγείλαιμε ἰδὼν, ἐπίπολλα δ᾽ ἀλήϑην. (Vers. 122.) ὃ δὲ μὴ μέλλων πεισϑῆναι τοιούτῳ 

ἀγγέλῳ εἴποι ἄν: ὦ γέρον, οὔτις ἐκεῖνον ἀνὴρ ἀλαλλήμενος ἐλϑὼν ἀγγέλλων πείσειε τοὺς ἐκείνου. Go 

2o (Vers. 112.) "Ioréov δὲ ὅτι ᾿Οδυσσεὺς ἐνταῦϑα δίδωσι σκύφον τῷ Εὐμαίῳ δεξιούμενος κατὰ τὸν τοῦ 

προπίνειν λόγον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. (Vers. 124.) Ὅτι δηλῶν κατὰ πιϑανὴν γνώμην ὃ ποιη- 

τὴς ὡς ψεῦσται καὶ λόγων συνϑέται οἱ no vigo πτωχοὶ ὡς ἐπὶ πολὺ φησὶν ὅτι ἄλλως τουτέστι μάτην 754 

οὕτω κομιδῆς κεχρημένοι, τουτέστιν ἐπιμελείας χρήζοντες ἄνδρες ἀλῆται, ψεύδονται; οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 

ἀληϑέα μυϑήσασϑαι, 0 πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ ψεύδονται. ( Vers. 126.) Ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἑξῆς ὃ Τη- 

λέμαχος αἰτιᾶται τὴν μητέρα ὡς ἐμπλήγδην τοῖς ξένοις προσφερομένην διὰ τὸ ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ φιλήκοον 

xci μὴ διακρίνουσαν τίς τε ἀγαϑὸς καὶ τίς μὴ τοιοῦτος. ἐνταῦϑα δὲ ὃ Εὔμαιος τὴν ἔννοιαν ἐχείνην ἄλλως 

διηγηματικῶς καὶ σαφέστεκρον φράζων φησίν" ὅς δ᾽ ἂν ἀλητεύων εἰς ̓ Ιϑάκην ἵκηται, ἐλϑὼν εἰς δέσπον- 10 

vov ἐμὴν, ἀπατήλια Baba. ἡ δ᾽ εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων 

ἀπὸ δάκρυα πίπτει, ἢ ϑέμις ἐστὶ γυναικὸς ἐπὴν πόσις ἀλλοϑ' ὄληται. (Vers. 181.) sire φησὶ πρὸς τὸν 

80 Ὀδυσσέα, 0 περ οἰχεῖον εἰπεῖν πρὸς πτωχὸν ὑποπτευόμενον ἐπὶ ψεύδεσιν" αἶψά κε καὶ σὺ γεραιὲ ἔπος 

παρατεχτήναιο, εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνώ τε εἵματα δοίη. λέγει δὲ παρατεχτήνασϑαι τὸ παρα- 

τεχνήσασϑαι, ὡς ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀτέχνων τεχτόνων ἢ τῶν ἀπατώντων ἐφ᾽ οἷς τεχταίνουσι. 

(Vers. 130.) To δὲ 1 ϑέμις ἐστὶ, δύναται καὶ ἀντὶ τοῦ, καϑὰ δίκαιον, κεῖσϑαι, καὶ ἄλλως δὲ, πρὸς 

ὁμοίοτητα TOU, ij γὰρ δμώων δίκη ἐστίν. Ὅτι περί τινος ἀνιστορήτως ἀπολωλότος ῥηθήσεται τὸ, τοῦ 

ὃ ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες T οἰωνοὶ, ῥινὸν ἀπ᾽ ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν, ἢ τόν γ᾽ ἐν 

πόντῳ φάγον ἰχϑύες, ὀστέα δ᾽ αὐτοῦ κεῖται ἐπ᾿ ἠπείρου, ψαμάϑῳ εἰλυμένα πολλῇ; ὅ ἐστι κεκαλυμμένα; 

ὡς εἴ περ ἐτάφησαν κατά τι αὐτόματον. Τὸ δὲ ῥινὸν ἀπ᾽ ὀστεόφιν ἐρύσαι, οὐδὲν ἂν εἴη ἕτερον, ἢ ἕλωρ 

γενέσϑαι τὸν οὕτω παϑόντα, εἴτε ἑλώριον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τῷ ὀνόματι τῶν ἰχϑύων ἐνταῦϑα χαὶ τὰ κήτη 

συμπεριείληπται. Καὶ ὅτι τοῦ ἐπ᾽ ἠπείρου ψαμάϑῳ χεχαλλύφϑαι τὰ ὀστᾶ, προηγεῖται τὸ, εἶν ἀλὲ 20 

4o zu κυλίνδει. ( Vers. 137.) Ὅτι δοῦλος ἀγαϑὸν in ἀλλοδαπῆς ἀπολέσας δεσπότην ἢ καί τις ξένος 

ὑπουργικὸς ἀνὴρ ὁμοίως τοιούτου οἰκοδεσπότου διεχπεσὼν εἴποι ἂν ὡς ἐν ἡϑοποιΐῳ τοιάδε" ὡς ὃ μὲν ἔνϑ', 

ἀπόλωλε. φίλοισι δὲ κήδε ὀπίσσω πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλον ἤπιον ὧδ᾽ ἄναχτα 

πο πογυσ ὁππόσ᾽ ἐπέλϑω οὐδ᾽ εἴ κεν πατρὸς καὶ μητρὸς αὖτις ἵκωμαι οἶκον, ὅϑι πρῶτον γενόμην καὶ 

μ᾽ ἔτρεφον οὗτοι. οὐδέ τι τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι "ἀχνύμενός περ ὀφϑαλμοῖσιν ἰδέσϑαι, ἀλλά μὲ τοῦ S0 

δεῖνος πόϑος αἴνυται οἰχομένοιο. τὸν μὲν ἐγὼν, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντα ὀνομάξειν αἰδέομαι. περὶ γάρ 

μὲ φίλει καὶ κήδετο ϑυμῷ. ἀλλά μιν ἠϑεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα. ἔστι δὲ ἠϑεῖοο ὁ πρεσβύτερος 

ΟΟΜΜΈΝΤΟΙΝ Ουτοο. Tow. II. : LL 
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" M L LU * , - ^ A ἀδελφὸς, ὡς ἡ ̓Ιλιὰς μάλιστα ἐδήλωσε. (Vers. 144.) Τὸ δὲ αἴνυται ὅτι τὸ λαμβάνειν δηλοῖ καὶ πό qae qoeitis j j : , : Woo i /cÓ v αῤῥητόρευτο, ϑεν n προδεδήλωται. ποιητικὴ δὲ αὕτη λέξις xal τοῖς χατὰ λογάδην vnde 9onvoo dcs ἶ ᾿ : 7 Ü μὴ Y07, &puqooo Vers. 145.) Τὸ δὲ xoi oU παρεόντα παιδευτικὸν ἐστι τοῦ μὴ χρῆναι ἀπόντας τοὺς φίλους περ φρονεῖ C ers. . j d ; Ἂν , UTE τὰ ἀδδῶδ ἐν ὀφϑαλμοῖς, O0 παροιμιὰ μὲν 
xci ἔξω τιμῆς βάλλειν, μὴ καί τις τῷ τοιούτῳ προσογει σῇ; €05 MS Bios τὰ 32; iSo Malt oo giai: τοῖς uéjqpOuéVOIg τὸ ἀλλοπρόσαλλον καὶ ἀχάριστον καὶ κολακικόν. εἴληπται. » ὡς καὶ. 
ἔστι γρηστὴ σι μέμφοι go Aim ir Ws - ΣΝ ai ἣν ϑη, ἐξ Ἡριστοτέλους, φαμένου τὴν αἰδῶ ἐν ὀφϑαλμοῖς εἶναι "οὐ γνωμικῶς, ὡς ἡ παροι- 4o ἀλλαχοῦ ἐῤῥέ 45.55 ERO τ τς νυ ελμ τὰν ic τῶν αἰδημόνων χαὶ ἐξ αὐτῆς ὄψεως χαρακτηριζο- 
μία βούλεται, ἀλλὰ φυσικῶς ἄλλως xci ἀστείως, οἷα τῶν αἱ juve fU S vien osten ἐφ᾽ οἷς αἰδεῖσϑαι χρὴ χαλῶσι τὰ βλέφαρα καὶ βλέπειν ἀτενὲς ὀκνοῦσιν. οὐ μὴν κατὰ τοὺς uror , 0 $ 3 ΩΝ ν E εὐ Mt , ^ IS, οσωυῶς ἐτυ ολο οὔσι τὴν ϑρασυτέρους ἀσχαρδαμύχτως βλέπουσιν, ὡς ὃ κωμικὸς γθαφει. διὸ cell q^ dos 2 m CR 

S * 3 V a 2 , Pm 2 S οἱ φάμεγοι γενέσϑαι αὐτὴν παρὰ TO ὦ στερητικὸν μόριον καὶ τοῦς hin na peo M «CECI AME a ET ecc ag cte ϑαλμοῖς εἰναι λέγεται ὡς οἱἰαὰ τιν τόπῳ à A t 
καὶ ἡ αἰδώς. καλῶς ἄρα ἡ αἰδὼς φ τ: | vetu tuin be ) ἧς 6 χαὶ D ἐχχυπτουσα Goc 5.1 

i Dy ἃ ἢ, ἀναλά δὲ δι᾿ ὄψεως. ἧς ὅσα καὶ κορίσχη εὐγενὴς δι | b 
ovoc μὲν ἐν ψυχῇ, ἀναλάμπουσα υ i: io. dido Uc duo ψον χθέκιν.. : τ 5. τ ξ αὐτὰ - σεβόμεϑα γαρ ἀιδοὺς λὸγᾳ r 
: ; ΓΟ}, ὧν Tig ἔχει σεβασμίων. 39 ἄου ὸ 
ἐντροπὴ, φασιν, οὖσα zc ἕκαστον, γεν eu tipos σερρ με dui flora) GARE » E - T 3 - , , ἕξ, χαὶ τοῖς Θμοίοις. Oovro ὃὲ καὶ αρ à 
; d γαϑῷ, οἷον ἀρετῇ, ἐμπειρίᾳ, εὐδοξίᾳ z ἀρετῆς € 
χοντας ἕν τινι ἀγαϑῷ, ! ἀρετ) Ser w cia τον ile , BMC PE Poien αἰδούμεϑια, ἐχπεσόντες δὲ εἶτα ἐντραπέντες, τότε δὴ αἰσχύνην παϑεῖν ya à Pos. ns: » ud ^ 

κι 2 ' ν xci οὐχέτι μόνους τοὺς εἰρημένους ἀγαϑοὺς ἀλλὰ καὶ πάντα nbi Wy o e - 
ἢ δὲ 7s : τὶ T i 

/ ? “μέ ers. 146,) Τὸ δὲ ὀνομάζειν αἰδέομαι, ἂν | " 
νενομίσϑαι τὰ πεπραγμένα. ( Vers. 1406. E E t BAM tbe m Yo» ; n : r - : στηροςφονιῳ παρόντα προσφῶων 

50 χαλεῖν πρὸς ὄνομα δίχα τινὸς προῤρήσεως φιλόφρονος 1:06 ey i, uvnavuo zi d ài oU ade Dub TONES πολυμήχατ᾽ Ὀδυσσεῦ. Σημείωσαι δὲ τὸ ὀνομάζειν τεϑὲν ὁμοίως τῷ arde KeMeSs ov Ὁ E * 3 , , y ere i ματος. οὐ μὴν τοιοῦτον καὶ τὸ ἐξονομάζειν φαίνεται παρὰ ΕΘ ΘΠ ΘΟΘΈΕΙΝΘΒ οὐ μὴν ΔΝ τοῦδ, δασεῖς φησιν αὐτὸν οὐκ ἂν ἐϑέλοιμι καλέσαι, τοῦτο γὰρ ἄν τις καὶ ξένος pies pl den: ἠϑεῖον κατὰ 
- » “ T , 22 ^ M ne &) TOL ) 

την, οὐ γάρ μοι τοιοῦτος ἐκεῖνος ἦν, οἷα πάνυ μὲ φιλῶν καὶ κηδόμενος τ eiifesi ers coe , ἮΝ e , - [ D φιλοφροσύνην ἀδελφικήν. Καὶ ὅρα ὕπως λίαν πάνυ φιλεῖ τὸν Ὀδυσσέα ὃ : UR ewe Ἂς , ' ν᾿ , - € 44 
^, / 

τῆς urnornoogovieg ἕξει αὐτὸν Ὀδυσσεὺς iv roig ἑξῆς, werd ved phe s ; E Jrdgscter. : δ) D MES f ἄλιστα.  Xuusioca É 
γενήσεται. εἰ γὰρ οὐχέτι πιστὰ γυναιξὶν, οὐδ᾽ ἂν been p Miis uoo o él ERN ἐξ 4 2: ) 1 2J Ἢ o, X οπο 

x Ὁ B 

οὐχ ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ τὸ δοῦλον δυσμενὲς τοῖς δεσπόταις, ἀν" s GleapoBm Ee o τιϑασσεύονται ὡς ἐπιπολύ. βαρύτης δὲ ἄκαιρος δεσποτικὴ eua er τα "i dope seran ae ic. ΖΣ i τοὺς ἀμφ᾽ αὐτοὺς oi Εἵλωτες. οἱ δίγα καχώσεων ὦ καὶ 7 Á 
τοῖς xot καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὐτοὺς οἱ Εἵλωτες » οἱ δίχα ΩΣ: δουλεύων. ἀπερμέϑωσμην, ον ον xaT à ὃν δίχα ye τοῦ ἀδικῆσαί τι, ἵνα, φασὶ, μή ποτε 0o ᾿ P EE Pont caE rir y cay: ; ἵν ὃ καλὸς LUuatog, ὅτι μηδὲ δουλιχῶς ὑπ 30 θο δ΄ ἐν τούτοις καὶ ὡς εἰ δεσπότην αἰδεῖται τὸν Ὀδυσλσέα καλεῖν ὁ καλὸς ἐν αν ὁ : im vio 

00 ἐν τοῦτοις καὶ ὡς εἰ δὲ ΤΡ mae ες, "i dr ὃ δὴ ἁρμόζει καὶ πατρὶ imi υἱῷ ἐχείνῳ ἐτάττετο, ἀλλ᾿ οὖν κύριον οὐκ ἂν αἰδοῖτο ἐκεῖνον ὀνομάξειν. € Ἂ o Mee É : und: Aii os M : , à ἄργυ , κατὰ τὸν εἰπόντα ὅτι κύριος γυναικὸς καὶ υἱῶν ἀνὴρ καὶ πατήρ. δεσπότης, ni y éilero: οὖν, idein ὑδ᾽ αὐτὸ ἂν αἱροῖτο EU ἴω μηδὲ ὑπ᾽ ἐξουσίᾳ δοκῶν χεῖσϑαι. ( Vers, 147. 8 eR oU) αὐτὸ ἂν αἱροῖτο ξύμαιος οἷα μη Miei ei , - )vo δὲ zt ἐσβύτερον ἀδελφικῶς evo. μάλιστα καλεῖν τὸν δεσπότην, διὰ τὸ τὰ μὲν ἄλλα ἐξισοῦσϑαι, χρόνς »» es. Mem ' : r ΧΟ ΩΣ "ato: δ᾽. 207) ἐπὶ OTOU ταττέται, ἀλλα " 
TOv ᾿Οδυσσέα. ὅτι δὲ οὐχ ἀναγκαίως 0 κύριος ἐπὶ δεσπ Syanit vy “καὶ κύριον, ὡς. Ah RR »€» d - , - ^ Li 

τω » ^, ἡ 
ἐν T á 17δδἐῤῥέϑη, δηλοῖ σχέσιν, καὶ ὁ κωμ ἐκ ΘΟ ΔΈΜΕΙ, MA E 1 ἤοντα olg λέγει τις, ἐρεῖ ἐκεῖνος τὸ, φράσας καὶ γυναικός. ( Vers, χά.) Ὅτι πρὸς CD MUR πριν στερεοῦ )x αὕτως μυϑήσομαι, ἀλλὰ σὺν * , 

^ ὦ QU, ἐπειδὴ πάμπαν ἀναίνεαι, ϑυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος, EM yag: bain RN ΗΜ ας 
ἢ Ε » » AE - σὲρ ἄγα ne ἀγγελιας. ζ ἧς e ; 
ὕρκῳ, εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω, ἤγουν κείσϑω μοι δῶρον v ΘιΘ 9.6 7Χ stat.» Οἴου ΝΟΣ iptnbettsdinok ἐρεῖ-ς ὦ, deive, ον εὐαγγέλιον τόδε τίσω, οὔτε τόδε τι γενήσε (ιν, Οἷον», ΤΉΝ ALS. τη seal 727 V 149.) ᾿Φναίνεσϑαι δέ ἐστι τὸ μὴ συγκατατίϑεσϑαι naQ 

to Runverren μύθων rj sided ipt : Hs i. ἐξ οὗ χαὶ ἡ συναίνεσις καὶ τὸ συναινεῖν καὶ συγ- τὴν & στέρησιν καὶ τὸν αἶνον, ὃς δηλοῖ συγκατά LEGERE κως íqoig διὼ τοῦ x ἐκφερόμενον καταινεῖν. (Vers, 151.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ οὐκ αὔτως ἐν τοῖς pisi ADIRE So des - - ᾿ » » om » x ^£ 3 ὼΝ χω αὐτὸ » ers, 1 " À 

Quiet apdelodoa ξὸς ὗκηᾳ Met oo a EE ubl By δέ μοι ἔστω, αὐτίχα ἐπειδὰν τόδε 
S its LV M XP LEVE 7 * ευαγγέλι 3 d 

ἀπόβασιν ζητῶν τὸ προσεχῶς ῥηθὲν εὐαγγέλιον ἐς DUM ( Vers. 153.) ἔνϑα ὅρα τὸ αὐτίλκα 20 γενήσεται, πρὶν δέ χε καὶ μάλα πὲρ κεχρημένος οὔτι δεχοίμην. δ 
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ἐμφαντιχῶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως ῥηϑὲν εἰς δήλωσιν τοῦ, ὅτι πάρεστιν ὃ λαλούμενος Ὀδυσσεὺς καὶ χρὴ 

λοιπὸν αὐτίκα δηϑῆναι τὸ εὐαγγέλιον. ἐπεὶ δὲ πτοεῖται ὑποπτευϑῆναι, στρέφει μετ᾽ ὀλίγα τὸν λόγον 

ἄλλως εἰς ἐπίχρυψιν τοῦ αὐτικα καὶ λέγει; ὡς τοῦδε τοῦ ἐνιαυτοῖ ἐλεύσεται Ὀδυσσεύς. (Vers. 156.) 

Ὅτι γνωμιχῶς ἐῤῥέϑη τὸ, ἐχϑρὸς γάρ μοι. κεῖνος ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλῃσι γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατή- 

Aue βάζει. ( Vers. 157.) πρόσχειται δὲ τὸ πενίῃ εἴκων πρὸς διαστολὴν ἑτέρων αἰτιῶν ἐπαινουμένων à 

πείσοι. &v τινα πρὸς ἀπάτην λαλεῖν, ὡς Ὀδυσσεὺς τοὺς “μνηστῆρας ἀπατᾷ λόγοις οἷα ἐχϑρὸς, καὶ τὴν ὅο 

“Πηνελόπην δὲ, 'ὡς ἂν ἑαυτὸν ἀναγκαίως ἐπιχρύψῃ. ὁμοίως δὲ xci τοῦτον τὸν Εὔμαιον. ( Vers. 156.) 

Τὸ δὲ ἀπατήλιον ὁμοίως τῷ νοσήλιον ἐσχημάτισται καὶ τοῖς τοιούτοις. τὸ δὲ ἐχϑρὸς γάρ μοι καὶ ἑξῆς ὃ 

ὅλος στίχος, καὶ ἐν Ιλιάδι κεῖται ταυτολογίας τρόπῳ. (Vers.158.) Ὅτι προχεφαλαιούμενος κανταῦϑα 

10 ὃ ποιητὴς τὰ ἐφεξῆς ποιεῖ τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα οὕτω πρὸς Εὔμαιον" ἴστω ϑεὸς Emir τὲ τράπεζα ἱστίη 

τ᾽ Ὀδυσσέως ἀμύμονος, ἣν ἀφιχάνω, ἢ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω. (Vers. 161.) τοῦ 

δ᾽ αὐτοῦ λυχάβαντος, ἢ "μᾶλλον κατὰ τοὺς ἀχριβεστέρους, τοῦ δ᾽ αὖ τοῦ λυκάβαντος, ἐλεύσεται áo 

ἐνϑάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, τοῦ μὲν φϑίνοντος μηνὸς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο, τουτέστι περὶ ἀκριβὴ τριαχάδα μηνὸς, 

ὡς φανήσεται ὅτε καὶ “Πλίου ἔχλειιμις ἱστορηϑήσεται, οἴκαδε γοστήσει. χαὶ ἔστι τοῦτο σαφέστερον τοῦ, 

τὸν Ὀδυσσέα ἐλϑεῖν ἐνθάδε τῷδε τῷ λυκάβαντι, ὥς περ αὖ πάλιν ἐπὶ πλέον τούτου σαφὲς τὸ, εὐαγγέ- 

λιον δέ μοι ἔστω αὐτίκα, ἐπειδὰν κεῖνος ἔλϑοι. ὥρισται γὰρ ἐνταῦϑα ἐμφαντιχῶς, ὡς ἤδη νῦν ἤλϑεν. 

(Vers, 163.) ἐπόμγυται δὲ ὃ ποιητικὸς ξεῖνος καὶ ὅτι τίσεταν τοὺς ἐχϑροὺς ἐλϑὼν Ἀ Ὀδυσσεύς. 50 

καὶ οὕτω μὲν ὃ ἀλήτης δεσπότης. ( Vers. 171.) ὃ δὲ Εὔμαιος ὑποτιϑεὶς οὐ χρείαν ὅρκων ἐν τοῖς ἀδή- 

λοις εἶναι πρὸς βεβαίωσιν ἀλλ εὐχῆς πρὸς ἀποτέλεσμα, φησίν" ἀλλ᾽ ἤτοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν; ἐχεῖνος 

588 δὲ ἔλϑοι, ὅπως μιν ἔγωγ᾽ ἐθέλω καὶ οἱ αὐτοῦ. (Vers. 158.) loréov δὲ ὡς ᾿ Ηρακλείδης ἡμαρτῆσϑαι 

εἰπὼν τὸ ἴστω, γράφει τοιαῦτα. τὰ διὰ τοῦ G ἐχφερόμενα προσταχτικὰ καὶ εἰς ὦ λήγοντα ἀρχτιχὸν 

ἔχει τοῦ ὦ τὸ ϑ', οἷον, λεγέσϑω, ποιείσϑω καὶ τὰ ὕμοια. ἡμάρτηται οὖν τὸ ἴστω, χαϑὰ καὶ τὸ ἔστω, 

διὰ τοῦ T λεγόμενα. νοητέον δέ, φησιν, ἡμαρτῆσϑαι αὐτὰ διὰ τὴν πρόϑεσιν τοῦ G , ἤ πξρ τὴν διὰ 

seus γραφήν. ταῦτα δὲ οὕτως εἰπὼν ἐπάγει μετ᾽ ὀλίγα, ὅτι ἔνιοι ἐν τῷ ἔστω καὶ ἴστω οὔ φασι meQut- 

τεῦειν. 10/6, ἐκ τοῦ ἰσέτω δὲ καὶ ἐσέτω κατ᾽ ἔξαρσιν γενέσϑαν τὸ loro καὶ ἕστω. κἂν μὲν ἀοριστώδη 

Mv σημαίνει τὸ ἔστω, τὸ & εἶναι ἐξαιρούμενον" ἐπὶ δὲ μέλλοντος τὸ t λείπειν οὐ τὸ &. ἐφ᾽ οἷς ἐπι- 

κρίνει, ὅτι τὸ ἃ λείπει, ἵνα ἢ ἐσάτω ἔστω. ποιησέτω γὰρ ἢ γυξέτω οὐδεὶς λέγει. εἰ δέ, φησι, καὶ θο 

λείπει τὸ ξ, ὡς ἐνεστῶτω νοητέον, κατὰ τὸ νυσσέτω. ἐν τούτοις δὲ κατασείων καὶ τοὺς τὸ ἔτω, ἀφ᾽ 

οὗ τὸ ἔστω, ἤτω λέγοντας ἐχτάσει τοῦ & εἰς ἦτα λέγει, ὡς οὐδὲν εἰς τῶ λῆγον προσταχτιχὸν ἔχον naga- 

3 τέλευτον dd μετατίϑησιν αὐτὸ εἰς ἦτα. οὐδεὶς γὰρ τὸ φερέτω, λεγέτω, φερήτω λεγήτω φησίν. οὐκοῦν 

οὐδὲ ἔτω ἤτω. ὡς δέ, φησι, καὶ τὸ ἔτω ἡμάρτηται διὰ τοῦ E λεγόμενον, παράπηγμα διδάξει τόδε. 

(perpe μετοχὴ εἰς ὧν ὀξύτονος τὸ τρίτον προστακτικὸν διὰ τοῦ ete περαιοῖ, ἐλϑὼν ἐλϑέτω, σχὼν cyéro, 

σπῶν σπέτω χαὶ Σμετασπέτω. ταύτῃ τοι καὶ ἀπὸ τοῦ εἰπὼν εἰπέτω ῥητέον. προστακτικὸν μέντοι ἀορίστου! 750 

μετοχῆς ἅπαν ληγούσης εἰς σίγμα, ὅτε εἰς τῶ περαιοῦται ἐπὶ τρίτου προσώπου τῷ Tre παραλήγεται, οἷον 

σφαγεὶς σφαγήτω, δαρεὶς δαρήτω. καὶ ἀπὸ τοῦ ϑεὶς οὖν καὶ εἰς ϑήτω καὶ ἤτω, οὐ μὴν ϑέτω καὶ ἔτω, 

ἔνϑα ἡμαρτῆσϑαι εἰπὼν κατὼ τὸ ϑέτω xci ἔτω, ἤγουν ὑπαρχέτω, καὶ τὸ fro, ἀφ᾽ οὗ σύνϑετον τὸ 

ἀφέτω;. λέγει καὶ Ort τινὲς οὔτε ἔτω φασὶ προσταχτικὸν, οὔτε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ἤτω, ἀλλὰ ἐέτω τρισύλλα- 

fov ἀπὸ τῆς ἐὼν μετοχῆς. ὅϑεν γενέσϑοαι τὸ εἴτω ἐν διφϑόγγῳ,, καὶ ἐκεῖϑεν ἤτω διὰ τοῦ τα, ὡς ἐν τῇ 

e ῥαψῳδίᾳ προγέγραπται. ὃ δ᾽ αὐτὸς ΕΙρακλείδης τῆς αὐτῆς ἐὼν ὀξυτόνου μετοχῆς τὸ εὐχτιχὸν κανο- 

4o vito? λέγει. ὅτι xe τῆς ἐλϑὼν καὶ εἰπὼν μετοχῆς εὐχτικὰ ἔλϑοι καὶ εἴποι, οὕτω δὲ καὶ σχὼν ἐπίσχου 

βσργεπεὰπωμτπότμον ἐπίσποι;, οὕτω. xc ἀπὸ τῆς ἐὼν ἔοι, οὐχὶ εἴη. “περὶ δὲ τοῦ εἴη, οὗ λόγος ἔσται τις 

ins ev τοῖς μετὰ ταῦτα, λέγει ὡς πᾶν ῥῆμα εὐχτικὸν ἔχον τὴν εἴ δίφϑογγον παρατέλευτον χαὶ τὸ τέλος 

"διὰ peu ix μετοχῆς πεποίηται ληγούσης elg εἴς οὐ μὴν εἰς ὧν. καὶ τοῦτο φανερόν φησιν &x Ἀγῶν 10 

"dox μετοχῶν. Αἰολεῖς γὰρ τὸ νοῶν νοοίην φρονῶν φρονοίην, καὶ τὰ ὅμοια τὰ παρ᾽ ἡμῖν, φιλείην 

λέγουσι καὶ νοείην, ἐσεειδὴ xci τὰς μετοχὰς αὑτῶν εἰς εἴς προφέρουσι, φίλεις καὶ γόεις λέγοντες ἀντὶ 

τοῦ φιλῶν χαὶ νοῶν. κατὰ δὴ τὸ ὅμοιον καὶ ἀπὸ τῆς ὧν πρωτοτύπου κιἑτοχῶς συζυγίας πρώτης τῶν 
ἘΠῚ 
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περισπωμένων εἴη ἂν εὐκτιχὸν τὸ οἴη, καὶ «Αἰολικῶς εἴη" ἐπεὶ χαὶ ἡ μετοχὴ εἴς. οὕτω δὲ πρῶτον εἰπὼν 
ὑποκαταβὰς γράφει οὕτως" ἀπὸ τοῦ ϑεὶς καὶ βλεὶς γίνεται ϑεῖο εὐχτικὸν xci βλεῖο, οὗ χρῆσις ἐν 
᾿Ιλιάδι. πᾶν δὲ τοιοῦτον εὐχτικὸν ἤγουν εἰς 0 λῆγον παρὰ Σιχελοῖς ἀπὸ τῶν παρ᾽ ἡμῖν eig eig ληγουσῶν 
μετοχῶν μεταβάλλον τὸ ὃ εἰς ξ πληϑυντικὸν ποιεῖ προςϑέσει τοῦ ταῦ" ϑεῖο ϑεῖτε, σφαγεῖο σφαχγεῖτε, 
βληϑεῖο βὰ ηϑεῖτε, εἶτα εἰπὼν ὅτι οὕτω καὶ Ὅμηρος ἀ ἀπὸ τοῦ διακρινϑεὶς καὶ τοῦ ἐχεῖϑεν Σικελικοῦ δια- 
κρινϑεῖο ἔφη τὸ, διακρινϑεῖτε τάχιστα, χαὶ ἀπὸ τῆς χατὰ Σικχελοὺς εἰς μετοχῆς καὶ τοῦ εἶο εὐχτικοῦ 
τὸ εἶτε, οἷον, ποῖοι κ᾽ εἶτ ̓ ᾿ Ὀδυσσῆϊ à ἀμυνέμεν, ὃ περ ἐν τοῖς ἑξῆς χεῖται, καταδέχεται χαὶ τοὺς λέγοντας 
τὰ τοιαῦτα συγκεκόφϑαι, οἷον, τὸ διαχρινϑεῖτε i τοῦ δακχρινϑείητε, καὶ τὸ εἰτε ἀπὸν τοῖ εἴητε, εἰπὼν 

0 ὡς οὐ διαφερόμεϑα αὐτοῖς" οὐ γὰρ ἄτοπον, αὐτὰ κατὰ συγκοπὴν ἐξενηνέχϑαι. χαὶ "τοιαῖτα μὲν za 
ταῦτα. € Vers. 159.) “Ἰστία δὲ Ὀδυσσέως γὺν ἡ τοῦ Εὐμαίου οἴκησις διὰ τὸ κτῆμα ἐχείνου εἶναι, & χαὶ 10 
ἄλλως ἢ Διός ἐστιν ἱερὰ T χατ᾽ οἶχον ἑστία, ὡς ; πολλαχοῦ εἴρηται, D τῇ μυϑικῇ στίᾳ i ἱέρωται. περὶ δὲ 
ἱστίας καὶ ἑστίας y& θάπται καὶ πρὸ τούτων ὕπου xci : περὶ ἐσχάρας. δῆλον δὲ ὡς - χαϑάπερ ὅρμος acd 
βωμὸς μέρη ὃ μὲν λεμένος ὃ 0 δὲ ναοῦ καὶ ὅμως ἐξ αὐτῶν καὶ 0 ὅλος λιμὴν καὶ ὃ ναὸς καλοῦνται ὁμωνύ- 
μὼς τοῖς μέρεσιν, οὕτω καὶ ἑστία καὶ ἱστία κυρίως μὲν ἐσχάρα οἴκου, xa) ἣν ἔϑυον ὁσημέραι Zt τε 
ἑστιούχῳ καὶ Duc τινὰ ἣν ἐκάλουν “Ἑστίαν, διὰ τὸ συνεστάναι τὸν οἶχον δι᾿ αὐτῆς. ἐχεῖϑεν δὲ καϑ' ὁμω- 

γυμίαν ἑστία τε χαὶ ἱστία καὶ ὃ ὅλ ος οἶκος ἐλέγετο. ὡς δὲ i ἐκ τούτων xal Ζεὺς à ἐφέστιος xci ἐπίστιος χαὶ ἑστία 

ἡ ἐχεῖϑεν τροφὴ, καὶ παροιμία τὸ, ἀφ᾽ ἑστίας , xai ὅσα τοιαῦτα, οὐδ᾽ αὐτὰ σεσίγηται ἀλλ᾽ ἐν διαφόροις 
τόποις κατέσπαρται. παρηχοῦσι δέ πως τὸ, ἴστω νῦν Ζεὺς καὶ ἱστία Ὀδυσσέως. ( Vers. 161.) “υχάβας 
δὲ xci νῦν ὃ ἐνιαυτὸς, οὐ μόνον διὰ τὸ λυγαίως, 0 ἐστι λεληϑότως καὶ οἷον σχοτεινῶς, παρέρχεσϑαι, 

ἀλλὰ xci διότι αἱ κατ᾽ αὐτὸν ἡμέραι ze ὃ ὁμοιότητα διαβάσεως λύχων ἀλλήλοιν € ἔχονται. πιστεύεται γάρ, 20 
φασι, τοὺς λύχους διαβαίνοντας βίαιον ποταμὸν , ἐνδακόντας τὴν κέρκον τῶν ἀεὶ προηγουμένων" τοὺς 

3o ἑπομέλνους στιχηδὸν διανήχεσθαι χαὶ οὕτω μὴ παρασύρεσϑαι τῷ ποταμῷ ἄλλον ἀλλαχοῦ n ὡς καὶ .Ai- 
λιανὸς ἱστορεῖ. (Vers. 167.) Ὅτι ὃ μὴ ϑέλων ἀκούειν ἔκ τινος ἀγγελλόμενα λυπηρὰ ἐρεῖ ἂν τὸ, ἀλλὰ 

ἕχηλ ος πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεϑα, μηδέ μὲ τούτων μίμνησκε" ἢ γὰρ ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσιν ἐμοῖ- 
σιν ἄχνυται, ὁππότε τις μνήσῃ τοῦ δεῖνος, οἷον κεδγοῖο ὦ ἄνακτος ἢ) ἑτέρου τινός. (Vers, 168.) Καὶ ὅρα 

ὡς ἐν τῷ, ἕχηλος πῖνε, συννοεῖται καὶ τὸ ἐσϑίειν. zai ὅτι τὸ παρὲξ 3 περὶ οὗ πολλαχοῦ ἐῤῥέϑη ξ αὐτὸ 

χαϑ' αὑτὸ χεῖται δίχα συντάξεως τῆς πρὸς πτῶσιν τινά. δηλοῖ δὲ xai νῦν διὰ μὲν τῆς εξ τὸ ἔξω εἶναι 

τούτους τοῦ τοιαῦτα “λέγειν. διὰ δὲ τῆς παρὰ τὸ ἐγγὺς ὅμως εἶναι ἤγουν πρὸς αὐτῷ τῷ ἄλλως λαλεῖν 
περὶ τῶν καϑ' ἑαυτούς. καὶ ὅτι ἀδιαφόρως συνέταξε τὸ αὐτὸ ῥῆμα χατά τε αἰτιατικὴν χαὶ γενικὴν εἰπών" 
ἀλλὰ μεμνώμεϑα, al μηδέ με τούτων μίμνησκξ, καὶ, OTt τις μνήσει χεδνοῖο ἄνακτος. ( Vers. 1 ong .) 30 
"Ev τούτοις δὲ σεμνολ ογῶν ἑαυτὸν ὃ δοῦλος προτάσσει ἀφελῶς τὸ οἰχεῖον ὄνομα τῶν δεσποτικῶν, εἰπών" 539 

ἔλϑοι ᾿Οδυσσεὺς ὡς ἐγὼ ϑέλω καὶ Πηνελόπη “Ταέρτης ve καὶ Τηλέμαχος. καὶ εἰχὸς ἐπὶ τούτοις χαίρειν 

τὸν δεσπότην Ὀδυσσέα καὶ εἰς ἐχέγγυον αὐτὰ πίστιν τῷ δούλῳ καταλογίξεσϑαι. ( Vers. 175.) Ὅτι ὄνευ- 
áo δὸς υἱοῦ ἀγαϑοῦ διαστραν φέντος τὸ, ὃν ἐπεὶ ϑρέψε ϑεὸς ἔρνεϊ ἶσον, καί μιν ἔφην ἔσεσϑαι ἐν ἀνδράσιν 

οὔτι χερείω πατρὸς ἑοῖο φίλοιο δέμας καὶ εἶδος ἀγητὸν, τοῦ δὲ ϑεὸς βλάψε φρένας ἔνδον ξίσας, vé TIG 
ἀνϑρώπων. (γε, 174. ) Εὔμαιος δὲ τοῦτο φησὶ περὶ Τηλεμάχου ἐφ᾽ οἷς ἀπέπλευσε διὰ πατρὸς 
ἀκουὴν, εἰπών" χαὶ ὅτι νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι, ὃν τέκ᾽ ᾿ὋΟδυσσεύς. καὶ ϑηρᾶται χαὶ οὕτω 

τὴν δεσποτικὴν φιλίαν διὰ τὸ πρὸς τοὺς δεσπότας φιλοίχειον. εὐμεϑόδως δὲ παρέῤῥιψεν ὁ ποιητὴς 

τοῦτό TE χαὶ τὰ ἑξῆς j οἷα μέλλων μετ "ὀλίγα ἐπανελϑεῖν εἰς τοὺς περὶ Τηλεμάχου λόγους καὶ ἐπανάγα- 

γεῖν ἐχεῖνον ἀναγκαίως εἰς ᾿Ιϑάχην ἐκ «“Τακεδαίμονος. (Vers, 1 78. ) ὡς δὲ οὐ βέβλαπται τὰς φρένας ὃ 4o 
veaviag , xac τῷ Εὐμαίῳ δοκεῖ, λέλυχε μὲν καὶ πρὸ βραχέων ἡ 3] μυϑικὴ ̓ 4ϑηνᾶ. προκατεσχεύασται δὲ 
καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ βιβλίου τοῦδε καταρχῇ. δῆλον γὰρ ὡς ὃ διά τι χρήσιμον πλοῦς οὐ κατηγορεῖ τοῦ 
παιδὸς βλά; fuv φρενῶν. (Vers. 175.) Ὁ à? πρὸς ἔρνος εἰχασμὸς καὶ πρὸ τούτων τῇ τοῦ ᾿Αλκινύόου ϑυ- 

γατρὶ προσήρμοσται, ( Vers. 179. ) Τὸ δὲ ἠέ τις ἀνθρώπων, οὐχ ἀμάρτυρον" πολλοὶ γὰρ καὶ ἐξ ἀν- 
Ügonov βλάπτονται φρένας, χαὶ οὐ μόνον φαρμάκοις , ἀλλὰ καὶ λόγοις τὰ πλείω eH καὶ ἀπα- 

So τητιχοῖς, (Vexs. 181,} χεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ φῦλον ᾿άρχεισίου τὸ προῤῥηθὲν, δηλοῦν "τὴν. χωτὰ 
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σειρὰν πρὸς βάϑος διαδοχήν. καὶ τὸ, ὑπέρσχῃ χεῖρα ϑεὸς, ἀντὶ τοῦ ὑπεράνω ἕξει καὶ σκεπάσει. φησὶ 

yáo* ἀλλ ἤτοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν ἤ xev ἁλῴη ἤ κε φύγῃ, καί κέν οἱ ὑπέρσχῃ χεῖρα ϑεός. 0 περ οἰχεῖον 

ῥηθῆναι, ὅτε τις καταπαύει λόγον τὸν περί τινος κινδυνεύοντος. (Vers. 182.) Ὅτι δὲ ὃ ᾿Αρκείσιος 

πάππος Ὀδυσσέως καὶ ὡς ἢ ἀπὸ ἄρκτου 1) ἀπὸ τοῦ ἀρκέω ἀρχέσω παρῆχται, δηλοῦσιν οἱ παλαιοὶ καὶ κεῖ- 

vot ἀλλαχοῦ. ( Vers. 185.) Ὅτι ἀνάχρισις ξένου τὸ, ἀλλ ἄγε μοι σὺ γεραιὲ τὰ σαυτοῦ κήδε᾽ ἔνισπε, χαί 

μοι τοῦτ᾽ ἀγόρευσον καὶ ἑξῆς περὶ τοῦ, ποίας πόλεως ὃ ἀνὴρ καὶ γονέων, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ τὰ τοιαῦτα 

χεῖνται. (Vers. 195.) Ὅτι ὃ ἐν Φαίαξιν εἰπὼν Οδυσσεὺς ὡς εἴ με καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ϑέλοιτε μένειν χαὶ 

δῶρα διδοῖτε, βουλοίμην ἂν τοῦτο αὐτὸς καὶ νῦν τῷ Εὐμαίῳ φιλοπευστοῦντι, φησίν" εἴη μὲν γῦν ἡμῖν 

ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ, ἠδὲ μέλϑυ γλυκερὸν χλισίης ἔντοσϑεν ἐοῦσι δαίνυσθαι ἀκέοντ᾽, ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ θο 

10 ἔργα τράποιντο, ῥηϊδίως xsv ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἕπαντα οὔτι διαπρήξαιμιε λέγων ἐμὼ κήδεα ϑυμοῦ, 

de γε δὴ ξύμπαντα μόγησα. (Vers. 106.) xoi εἰχὸς τὸν πολύτλαν καὶ πολλὰ ἔχειν λέγειν μογήματα. 

χρόνον δὲ κἀνταῦϑα τὸν πολὺν ἔφη καὶ ἐγγὺς ἂν ἐνιαυτοῦ, ὡς ἐμφαίνευ ὃ ποιητὴς διὰ τοῦ, καὶ εἰς1757 

ἐνιαυτὸν ἅπαντα. (Vers.194.) Τὸ δὲ χλισίης ἔντοσϑεν ἐοῦσιν, ἀστείως ἔφη, ὡς οἷα δῆϑεν ἐϑέλων 

χαϑῆσϑαι ἀργὸς καὶ ἐσϑίειν. διὸ καὶ ἐπήγαγε πρὸς σαφήνειαν τὸ, ἀκέοντε, καὶ τὸ, ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ ἔργω 

τράποιντο ἢ ἐπὶ ἔργα ἕποιεν ἀντὶ τοῦ ἐνεργοῖεν, ἐφέποιεν. ( Vers. 199.) Ὅτι ϑελήσας ὃ ποιητὴς ἐμφῆ- 

ψαι, πῶς οἱ εἰς τὴν Ιϑάκην ἐρχόμενοι ἐπαῖταν ἡπάτων ἂν τοὺς τοῦ Ὀδυσσέως ψευδῆ ἀγγέλλοντες, ποιή- 

540 σεν μὲν τὸν ᾿ Ὀδυσσέα ψευδόμενον καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς πρός γε τοὺς μνηστῆρας καὶ πρὸς τὴν γυναῖχα, καϑὰ 10 

καὶ πρὸ τούτων ἐπὶ τῆς 4ϑηνᾶς ἐπειράσατο. ποιεῖ δὲ καὶ νῦν τὸ ὕμοιον ἐπὶ τοῦ Εὐμαίου. καὶ δαπανᾷ 

μὲν στίχους ὑπὲρ τοὺς ἑξήχοντα καὶ ἑκατὸν, ἀπατήλια βάζων. εἰδὼς δὲ ὡς οὐχ ἂν τῶν τις ἐσύστερον 

30 ἀνϑρώπων ἐπιστραφείη λόγων οὕτω ψευδῶν, ἀρτύει αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἱστορίαις τε ἀληϑέσι καὶ τοπο- 

γραφίαις καὶ ἑτέροις οὐκ ὀλίγοις χρησίμοις καὶ λόγου ἀξίοις. ὡραΐζει δὲ καὶ ῥητορικῶς καλλιγραφίᾳ τὴν 

διήγησιν, καὶ ὅλως πολὺ τὸ ἐπαγαγὸν "ἐντίϑησι καὶ τῷ τοιούτῳ λόγῳ, ἵνα μὴ διὰ τὴν ψευδῆ πλάσιν 20 

ἐξαϑερίξοιτο. xci τέως Κρῆτα καὶ νῦν ἑαυτὸν πλάττει Ὀδυσσεὺς, ἐν Κρήτῃ τὴν σκηνὴν τῆς ψευδο- 

Aopiec πηξάμενος, εἰπὼν ὅτι ix μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων, ἐλλειπτικῶς φράσας. τὸ γὰρ 

ἐντελὲς οὕτω πως" £x μὲν Κρητάων εὑρειάων τὸ γένος μου εὔχομαι εἶναι, ὡς δηλοῖ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, τοῦ 

eyevoc coy oua εἶναι, καὶ οὐδὲ ἑνικῶς, ὡς πρὸ μικροῦ, Κρήτην εἰπὼν, ἀλλὰ πληϑύνας τὸ ὄνομα πρὸς 

poer τοῦ μεγέϑους τῆς νήσου. (Vers. 0.) εἶτα καὶ ἀνέρος ἀφνειοῖο πάϊς Fever λέγει. πολλοὶ δέ, 30 

Tue καὶ ἄλλοι υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἡιιὲν τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο γνήσιοι. ὃ περ εἰποι ἂν ὃ συνιστῶν τινὰ ἐπὲ 

γένει λαμπρῷ. ( Vers. 201.) ἔνϑα δῆλον, ὡς καὶ νῦν πρωϑύστερον τὸ ἠμὲν τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο, οὐ 

So μὴν ὀρϑὸν φύσει κατὰ τὸ, ὅϑι πρῶτον γενόμην καί μ᾽ ἔτρεφον αὐτοὶ, ὃ πρὸ ὀλίγων ἔφη ὃ Εὔμαιος. 

(Vers. 202.) εἶτα λέγει καὶ ὅτι ὠνητή μὲ μήτηρ ἔτεκε παλλαλὶς , ἐπαγόμενος οὕτω τὸν Εὔμαιον. οἷα 

541 ομομαστιγιας ὧν κατα τὸν χωμικόν. καὶ λέγειν ἔχων παροιμιακῶς τὸ, τὴν ἐμὴν κάμνεις νόσον, χαὶ τὸ, 

τὸν αὐτὸν ἕλκομεν ζυγὸν, κατὰ τοὺς παλαιοὺς, “ἵνα ἐλαττῶν τὸ γένος καὶ ὅμοιος εἶναι λέγων τῷ ξενί- 4o 

ζοντι συβώτῃ δούλῳ πιστευϑῇ ὡς φιλαλήϑης καὶ ἐπὶ τοῖς λοιποῖς. ( Vers. 288.) διὸ καὶ Φοίνικι περυ- 

πεσεῖν λέγευ ναυκλήρῳ, ἐπεὶ καὶ τὸν Εὔμαιον ὑπὸ Φοινίκων oiüs πραϑέντα, ὡς ῥηϑήσεται ἕν τοῖς ἑξῆς. 

καὶ φϑάσας πρὸ μιχροῦ εὐλογῆσαι τοὺς Φοίνικας ὡς μὴ ἀπατᾶν ἐϑέλοντας; ὅμως νῦν οἷά τις ἀμφο- 

τερύγλωσσος τοῦτον τὸν Φοίνικα ναύχληρον ἀπατήλιά φησιν εἰδέναι καὶ πολλὰ κακὰ ἀνϑρώπους ἐοργέ- 

γᾶν, προληπτικῶς τοῦτο λέγων, οἷα γνοὺς ἤδη ἐξ ὧν ἔπαϑεν. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν εἰδὼς ᾿“ηἠχολούϑησϑ. 50 

(Vers. 289.) τὸν δ᾽ αὐτὸν Φοίνικω καὶ ὁμωνύμως ἰχϑύϊ τῷ παρὰ «Αἰλιανῷ τρώκτην καλεῖ, 8 ἐστι φά- 

4o RE RADNEUOE »" φιλάργυρον, ἐκ παντὸς ἐθέλοντα τρώγειν, 0 ἐστι κερδαίνειν" κατὰ τοὺς παλαιοὺς δὲ 

Emme παραλογιστήν." δι᾽ àv Εὔμαιος ἀκούων θεραπεύεται. Ioréov δὲ ὅτι περίκλυτον γένος oi 

Φοίνικες, ἐξ ὧν xci Qowixwe: γράμματα. ἐπεί, σι, δοκεῖ Κάδμος ἀπὸ Φοινίκης αὐτὰ κομίσαι. 

δηλοῖ δ᾽ αὐτὸ ze ὃ γράψας ὅτι Φοίνικες εὗρον 70^ uat? ἀλεξίλογα, περὶ ὧν ἐν τοῖς ἑξῆς ῥηθήσεται. καὶ 

ψεῦδος. δὲ Φοινικικὸν ἀπὸ τῶν κατὰ "τὸν Κάδμον τὸν Φοίνικα καὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς Σπαρτοὺς 6o 

μυϑιχῶς λεγομένων, ὥς φησι Παυσανίας ἵνα ἢ Φοινικικὸν «τνεῦδος τὸ τερατῶδες. Ὁ δὲ Οδυσσεὺς καὶ 
TO: , YI um M ει - ADEL E «s E ; - ^ κὺ ας ᾿Ξ x 5 

δεκορ τὸ κακὸν, ὃ φορεῖ,. καὶ τὸν χιτῶνα τὰ 'δωγωλέαν τοὺς. «Ῥοίνικας αὐτῷ βαλεῖν φησὶ, διαβαλ- 
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1758Awv τοὺς οὐδὲν "πταίσαντας, ἵνα φιλοφρόνως ἐφελκύσηται τὸν Εὔμαιον. ( Vers. 203.) Ἔνϑα καὶ ὅρα 
τὸ παλλακὶς, παράγωγον ὃν τοῦ, παλλαχὴ, ὁμοίως τῷ, πύλη πυλίς, xci τοῖς τοιούτοις. ὅϑεν δὲ γίνε- 
ται ἡ παλλακὶς οὐ πρὸ πολλῶν εἴρηται. χρῆσις δὲ παλλακῆς. καὶ λοιπή τις μνεία καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν 542 
᾿Ιλιάδα. ἐνταῦϑα δὲ ῥητέον καὶ ὅτι διαφορὰν ἑταίρας καὶ παλλακῆς καὶ γυναικὸς ὁ “ημοσϑένης διδοὺς 

10 λέγει, ὡς τὰς μὲν ἑταίρας, ἡδονῆς ἕνεχεν ἔχομεν, τὰς, δὲ πολλακὰς τῆς καϑ' ἡμέραν παλλακείας, "τὰς 
δὲ γυναῖχας τοῦ παιδοποιεῖσϑαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν. Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις χαὶ 
παῖς ἰϑαγενὴς ὁ γνήσιος, ἤγουν ὃ. μὴ ix παλλακίδος, χαϑάπερ αὐτὸς ἐδήλωσεν, εἰπὼν ὡς οὐ γνήσιος 
μὲν ἣν τῷ πατρὶ, ὃ δὲ αὐτὸν ἴσον ἐϑαγενέεσσιν ἐτίμα. ἔστι δὲ ἰϑαγενὴς ὃ ἐκ τῆς κατ᾽ ἰϑὺ, τουτέστι 
κατ᾽ εὐθύτητα νόμου, γενήσεως καὶ μὴ πλαγίως πως τῷ γένει ἐπεισαγόμενος. λέγεται δέ ποτε ἡ λέξις καὶ 
ἐπὶ πολιτῶν αὐτοχϑόνων. ἔστι δ᾽ ὅτε χαὶ πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα λέγεται ἰϑαιγενὴς, ὡς καὶ ἐνταῦϑα τινὲς τὸ 

20 γράφουσιν, δ᾿ μοίως τῷ, ᾿Ιϑαμένης ᾿Ιϑαιμένης κύριον. οὔκουν διὰ τοῦ ἢ ἡ ἄρχουσα τοῦ ἰϑαγενὴς, καϑά 
τινὲς πλανῶνται, ὡς δῆϑεν παρὰ τὸ ἦϑος. Ὅμηρος γὰρ εἰς δακτύλου ἀπαρτισμὸν αὐτὴν τίϑησιν, 
εἰπών" ἀλλά ue ἶσον ἰϑαγενέεσσιν ἐτίμα.  ( Vers. 204.) «“έγει δὲ ᾿Οδυσσεὺς καὶ ὡς Κάστωρ ἣν αὐτῷ 
πατὴρ ᾿Υλακίδης, 0 ἐστιν “Ὑλάκου υἱὸς, oU μὴν ὃ τῶν Διοσχούρων ἕτερος. ( Vers. 205.) ὃν καὶ σεμνύ- 
vov ἔπαινον ἐχτίϑεται εὐδαίμονος ἀνδρὸς, εἰπών" ὃς τότε ϑεὸς dg τίετο δήμῳ ὕλβῳ rs πλούτῳ τε 

So καὶ υἱάσι κυδαλίμοισι. (Vers. 208.) λέγει δὲ καὶ ξωὴν ἐν τούτοις, καϑὰ xoi πρὸ ὀλίγων, τὴν εἰς τὸ 
ζῆν περιουσίαν, εἰπών" οἱ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο. (Vers, 209.) εἰς 0 xci χλήρους ἱστορεῖ συνήϑως 
βάλλεσϑαι διὰ τὸ ἀφϑόνητόν τε xci δίχαιον. φησὶ γάρ" καὶ imi κλήρους ἐβάλοντο, ὥςτε δηλαδὴ 
ἕκαστον λαχεῖν τὸ ἶσον. (Vers. 213.) διὸ χαὶ πολυχλήρους ἀνϑρώπους μετ᾽ ὀλίγᾳ ἐρεῖ, ἐφ᾽ οἷς πολ- 543 
Aoi βάλλονται κλῆροι κατὰ λαχμούς. ὅϑεν xci τὸ κληρονομεῖν παρετυμολογεῖται. δῆλον γὰρ, ὡς κλή- 20 
θοις διενέμοντο οἱ παῖδες τὴν πατρικὴν κτῆσιν. (65. 208.) ὅϑεν ἡ κληρονομία λέγεται. ἐκ μέντοι 

ἀοτοῦ ζωὴ ἀλλαχοῦ παραφραστικῶς περιπέφρασται τὸ, οἷσί τ᾽ εὖ ζώουσι καὶ ἀφνειοὶ "καλέονται. 
(Vers. 214,). ᾿Ἐχτίϑεται δὲ Ὀδυσσεὺς καὶ παροιμίαν ἐλλιπῆ τὸ, ἐκ καλάμης εἶναι δῆλον τὸν τεϑερι- 
σμένον ἄσταχυν, ἢ) κεῖσϑαι εἴωϑεν ἐπὶ ἀνδρῶν γενναίων, ot καὶ περὶ καιρὸν γήρως ἐμφαίνουσι λείψανα 
τῆς παλαιᾶς. ἀρετῆς. εἰπὼν γὰρ ἐπαινετιχῶς τὸ, ἠγαγόμην δὲ γυναῖχα πολυκλήρων ἀνϑρώπων εἵνεκῳ 
ἐμῆς ἀρετῆς, 0 ἐστιν ἀνδρίας, ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος 1c οὐδὲ φυγοπτόλεμος, ἐπάγει" νῦν ὃ ἤδη nane 
λέλοιπεν, ἀλλ᾿ ἔμπης καλάμην γέ σε ὀΐομαι εἰσορόωντα γινώσκειν. ἢ γάρ με. Oi ἔχει ἤλιϑα πολλὴ, 5o τουτέστιν οἰμαί σὲ ὁρῶντω τὸ τῆς νεόλτητος ὑπόλειμμα τὴν μετὰ ϑέρος καλάμην, ἤγουν τουτὶ, τὸ σῶμα 
τὸ φέρον ποτὲ χαρπὸν ἀρετῆς γινώσκειν ἐξ αὐτοῦ οἷος ἂν ἣν ἐγὼ καὶ ὅτε τὸ τῆς ἡλικίας μοι λήϊον ἤκμα- 
ζεν, ἐπεὶ χαὶ τὸν εὐγενῆ τις πυρὸν ἐκ τῆς ὑπολειφϑείσης καλάμης ἤγουν ὑποστάϑμης τεκμαίρεται. ὅτι 30 
δὲ ἡ τοιαύτη χαλάώμη καὶ καλαμαίᾳ λέγεται κατὰ παραγωγὴν ὁμοίως τῷ, μέλισσα μελισσαία πε 
οὐραία δραχμὴ ὁραχμαία λίμνη λιμναία γαληναία d) γαλήνη σεληναΐα ἁμαξαία καὶ ἄλλοις, yes; ORE c 

6o αὐτῆς τροπιχῶς. καλαμᾶσϑαι, τὸ εἰσάγαν; ἀδικεῖν, ὡς "ἐς μεταφορᾶς τῶν καὶ τὴν καλάμην ἐπε κέρδει 
ἐχσπώντων, δῆλον ἐστίν. (Vers. 213.)."Ioréov δὲ. ὅτι φυγοπτόλεμος. μὲν. ὁ ἑτέρωϑε παρ Ὁμήρῳ 
φύξηλις, ἀνάπαλιν ἐχπίπτει τῷ φιλοπτολέμῳ. περὶ δὲ ἀποφωλίου xci ἀλλαχοῦ ἑκαμὼρ, ἐδηλώθη, 

1759. Vers.212.) 70 δὲ Ta, xoiwortgov μὲν εἰπεῖν, πρῶτος ἀόριστος TOU ἢον ἐστὶν, ος Ἰωνικῶς Bor. λέγε- 
ται. οὗ μετοχὴ ἐὼν, περὶ ἧς πολλὰ “Ἡρακλείδης βαϑυλογεῖ, MC δὲ συστολῇ τὕρηταν καὶ ἕω» ἀῴαθῦ 
κατὰ χρᾷᾶσιν ἠ δίχα toU α΄... οὖ. τὸ χοινὸν καὶ τετριμμένον “ἦν μετὰ τοῦ V, ὃ πολλᾳ; λοχοπροαγ wid ᾿Πρακλείδης ἐσπάραξεν, ὃς τοιαῦτα τινὰ περὲ τῶν διειλημμένων γράφει. "Jong τοὺς παρῳχημένομνα sro 
τῶν αὐτῶν στοιχείων. προφέρονται ταῖς μετοχαῖς, οἷον, εἰπὼν εἶπον, λαβὼν λάβον. Qurg λήγει 4o 

10'lezüe, oiov, ,& τότε χοῦρος ἔα. ἐπεὶ καὶ "ἡ ἐὼν μετοχὴ ἀπὸ τοῦ € ἄρχεται. ἡμφῤτήξαν δέ, εφρηδιγεύξ με 
εἰς ἄλφα περατούμενον καὶ ᾿Ασιανῆς ἔχεται «ρωνῆς." καὶ οἱ ἑλληνίζοντες δὲ ἐν Κιλικίῳ οὕτω Toqgegnssm. 
τὰς y&Q Hg ὧν ληγούσας ὀξυτόγους μετοχὰς δέον iy) τῶν ῥημάτων es ov qugdugud Ota, βραχυνόμενον κατὰ πρῶτον πρόσωπον, οἷον λαβὼν ἔλαβον, φαγὼν ἔφραζον; καὶ τὰ ὅμοια, αὐτοὶ ἀποβάλλοντες τον 
καὶ μετατιϑέντες τὸ μιχρὸν ὃ εἰς βραχὺ ἄλφα προφέρονται, ἀπὸ τοῦ λαβὼν καὶ φαγὼν ἐλαβα. λέγοντες 

30 χαὶ ἔφαγα, καὶ τρίτα δὲ τούτων πληϑυντιχὰ εἰς ἐν λήλγοντα λέγουσιν.. ὁ οὖν ἀπο: τῆς “ἐῶν, φησί» 

rov. 



PAOPQDIAIA Zz Vs 216—505. 71 

μετοχῆς ἔα λέγων. ἀντὶ τοῦ. ἔον ἁμαρτάνει, ὡς εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ λαβὼν ἔλαβα φαίη." λέγει. δὲ ὡς καὶ ἀνα- 

λογώτερον τοῦ ἔα τὸ ἤω, γλώσσης μὲν ὃν ᾿Ασιανῆς, κείμενον δὲ χαὶ παρὰ Καλλιμάχῳ. αἱ γὰρ ἀπὸ ψι- 

λουμένου ξ δισύλλαβοι μετοχαὶ τὸ € εἰς ἡ μεταβάλλουσιν ἐν ῥήμασι. λέγει δὲ καὶ χρῆσιν εἶναι τοῦ ἔον 

παρὰ dAxalo. καὶ ὅτι ὥς περ φαγόντος ἔφαγον, δραμόντος ἔδραμον, ἀπελεύσει τῆς μετοχικῆς ληγού- 

σης, οὕτω καὶ ἐόντος fov ῥητέον καὶ οὐχ ἔα, καὶ ὡς ᾿Ἰακώτερον μὲν τὸ ξον, τὸ δὲ ἢον κοινόν. Ἄσϑεν 3o 

τὸ ἦες καὶ ze. τὸ δὲ zov ἐπὶ πρώτου προσώπου, ἐξαιρέσει τοῦ 0; ἦν γίνεται. -ᾧ ὁμόφωνον κατὰ Χαλ- 

χιδεῖς τὸ, ἦν ἐχεῖνος. ἀφ᾽ οὗ Δωρικῶς ᾿Ησίοδος ἔφη τὸ, τῆς δ᾽ ἣν τρεῖς, χεφαλαί. τὸ δὲ τοιοῦτον “Ησιό- 

δειον ἦν ποιεῖ, φησὶ, τὸ ἦσαν προςϑέσει τοῦ σίγμα καὶ τοῦ ἄλφα. 0 δὴ καὶ οἱ τῇ doti χρώμενοι 

φωνῇ ποιοῦσι, τὸ ἔφυγον καὶ ἡλϑον παρενϑέσει τῆς ὧν συλλαβῆς ἐφύγοσαν λέγοντες καὶ ἤλϑοσαν. 

10 οὕτω δὲ xci τὰ ὅμοια. παραδίδωσι δὲ ὃ αὐτὸς καὶ ὅτι ᾿Αριστάρχειοι τὸ ἦν ἔα γενέσϑαι εἶπον κατὼς, 

τμῆσιν, ὁποία τις γίνεται καὶ ἐν τῷ, ἧνται ξαται "καὶ τοῖς ὁμοίοις καὶ ἐν τῷ, Αστυάγην ᾿Αἰστυάγεα, 4o 

Διομήδην Διομήδεα; καὶ ἐν τῷ, ἤδην ἤδεω καὶ τοῖς λοιποῖς, περὶ ὧν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα δηλωϑήσεται. 

καὶ οὕτω. μὲν χαὶ ταῦτα οὐ κατὰ πάρεργον. (Vers.214.) Σημείωσαν δὲ τὸ σύντομον τῆς κατὰ τὴν 

καλάμην παραβολικῆς παροιμίας. μιᾷ γὰρ μόνῃ λέξει τῇ καλάμῃ δηλαδὴ χρησάμενος ἐξ ὅλου τοῦ πρά- 

γματος ἀφῆχεν ὡς ἐν ἐλλείψει τὸ ὅλον ἀπ᾿ αὐτῆς νοεῖν, οὔτε ληΐου μνησϑεὶς αὔτε καρποῦ, οὔτε ἄλλου 

τινός. xci μὴν εἶχε βραχείᾳ τινὰ τοιαύτῃ προσϑήκῃ ἀναπληρῶσαι τὸν γοῦν, ἵνα εἶπεν, "ὡς οἰμαί Gs 50 

καλάμην εἰσορῶντα γινώσχειν τὸ λήϊον ἢ τὸν καρπόν. ἔχρινε δ᾽ ὅμως κάλλιον τὸ ἐλλιπῶς παροιμιάσα- 

σϑαι- πολλαὶ δὲ καὶ ἄλλαι τοιαῦται παραβολαὶ, ἃς ἀποδέχονται μάλιστα οἱ παλαιοὶ διὰ τὸ συμβολιχώ- 

544 τερον λέγεσθαι. «“Ζέγει δὲ καὶ ἑτέραν ἐν τοῖς ἑξῆς παροιμίαν τὸ, ( Vers. 254.) κατὰ ῥοῦν. φέρεσϑαι, 

20 0 πὲρ εἴωϑε μεταφορικῶς ποτὲ ἐπὶ τῶν κατὰ βίον εὐπλοούντων λέγεσίϑαι, εἰπὼν φέρεσϑαν νῆα Βορέ! 

ἀνέμῳ ἀκραέὶ καλῷ ῥηϊδίως ὡσεί τε κατεὶ 000v, τουτέστιν ὡς ἐν ὕδατι zero ῥέοντι καὶ οὐ στατῷ κατὰ 

penym ἐπιφανείας. (Vers. 253.) ἔνϑα “Βορέαν ἀκραῆ λέγει. οὐχ᾽ οὕτω τὸν ἄκρως ἀέντα, ὡς μᾶλ- 60 

λον ΜΡ μὴ κεκραμένον ἑτέροις ἀνέμοις. τοῦ γὰρ. τοιούτου “δεινότητα κατηγορεῖ Ὅμηρος ἐν τῷ; δεινὴ 

μισγομένη ἀνέμοιο ϑύελλα, ἐπαινῶν καὶ ἐπὶ οἴνου τὸ ἀκέραστον iv τῷ; πίϑοι οἴνου ἄκρητον ποτὸν 

yavesgo: (Vers, 254.) τοῦ δὲ χατὰ ῥοῦν ἀνάπαλιν ἔχει τὸ ἀνάῤῥουν χωρεῖν, 0 καὶ αὐτὸ παροιμιάζεται 

NU TEDE ἐξ FUCtgLG μεταβληϑέντων εἰς τὸ ἀνάπαλιν. ( Vers. 228.) ἔτι δ᾽ ἐν τούτοις καὶ γνωμικὸν γεν- 700 

νητικὸν παροιμίας ἐχτίϑεται τῆς λεγούσης, ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις καλὰ, εἰπών" ἄλλος γάρ T ἄλλοις ἀνὴρ 

ἐπιτέρπεται ἔργοις, ᾧ περ ἔοιχε καὶ ἐν" Ἰλιάδι τὸ, ἄλλος ἄλλῳ ἔρεξε ϑεῶν. (Vers. 2352.) ἔτι ὃ πλαστὸς 

ϑύτορ, Καστορίδης διδάσκει καὶ τί μὲν τὸ γέρας παρὰ τοῖς παλαιοῖς, τί. δὲ τὸ ἑτεροῖον κέρδος τοῖς ἀρι- 

dacumoopioeuiteo μὲν γέρας αὐτὸς πρότερον ἐξαιρεῖται ὃ στρατηγὸς, τὸ δὲ ἕτερον ὕστερον ix τοῦ λαχεῖν 

αὐτῷ περιγίνεται. φησὶ γάρ' (Vers.233.) ὧν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ᾽ ὀπίσσω ἐλάγχανον, 

ἤγουν κληρούμενος ἐλάμβανον καὶ οὐ κατ᾽ ἐξαίρετον. ἔνϑα καὶ λῃστρικὸν ἄνδρα ἑαυτὸν γενέσθαι πλα- 

σάμενος μέμνηται ὡς ἐκ παρόδου καὶ ὅτι ἡ Τροία δεκάτῳ ἔτει ἐπορϑήϑη, καὶ ὡς ϑεὸς ἐν τῷ νόστῳ διε- 

σχέδασεν ᾿“χαιούς. (Vers. 257.) δηλοῖ δὲ ὡς καὶ πρὸ τούτων καὶ ὅτι Aiyvnrog καὶ ὁ Νεῖλος ἐχαλεῖτο. 

φησὶ γάρ" «Ἄϊγυπτον ἐὐῤῥείτην ἱκόμεϑα" καὶ; στῆσα δ᾽ ἐν «Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας. οὗ δὴ AiyUnrov καὶ 

διάστημα μετρῶν τὸ ἀπὸ Κρήτης φησί πεμπταῖοι δ᾽ ἀἴγύπτον ἐϊῥῥείτην ἱκόμεϑα. .( Vers. 263.) 

Ἰστορῶν δὲ καὶ τὴν τοῦ Νείλου πιότητα περικαλλέας λέγει τοὺς ἐκεῖσε ἀγρούς. «“έγει δὲ καὶ aret * at 10 

- initi εὐτρεπίσαι, ὕὅϑεν ὃ στόλος. (Vers. 268.) καὶ Διὸς ὀπίζεσϑαι μῆνιν, ἤτοι δι᾽ ἐπιστρο- 

P Lue cad ὅϑὲν καὶ ὁπὶς ἀπολύτως λέξει μιᾷ ϑεοῦ ἐπιστροφὴ, καιρίως οὕτως ἑρμηνευόμενον. ὕπις τὲ 

4o γὰρ 7, τῶν ὄπισϑεν ἤτοι τοῦ μέλλοντος ἔννοια, καὶ ἐπιστροφὴ δὲ τὸ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεσϑαι- 

CVers. 384.) “Σεμνολογῶν δὲ χαὶ τὸν ξείνιον φησίν" ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα. “Ιστορῤεῖ δὲ 

am Φοινίκην argo ὄνομα καὶ «Τιβύην, λέγων χαὶ περάσαι τὸ πέραν διαπωλῆσαι: χαϑὰ καὶ ἐν Ιλιάδι. 

φησὶ yep* ὡς περάσῃσι καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο. (Vers. 296.) Ἔνθα καὶ φόρτον λέγει τὸν τῆς νηός. 

καὶ τὸ ἄγεσϑαι συνήϑως τίϑησιν ἐπ᾿ αὐτοῦ εἰπών: ἵνα οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι, χοινωνήσας ἐνταῦϑα τὸ 
φέρειν χαὶ τὸ ἄγειν κατὰ συνήϑειαν. ἐξ ὧν τὸ φορτηγεῖν. ( Vers. 505.) :“φηγεῖται δὲ χαὶ κινδυνεῦσαι; 

, 

χαϑὰ καὶ πρὸ TOU Y, DE - ; ; E E ; 2 
καὶ πρὸ τούτων ἔφη μετὰ τὰς voi ᾿ HAlov flou, ἀπαραποιήτως τοῖς ἐχεῖσε στίχοις χρώμενος, ἐν 
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οἷς φράξεται ϑαλάσσης ἀγριότης καὶ νηὸς κίνδυνος καὶ ἀνδρῶν ἀπώλεια. (Vers. 311.) καὶ σω- 
ϑῆναι δὲ λέγει ὁμοίως, ἱστὸν ἀμαιμάκετον νηὸς ἐν χείρεσσι λαβὼν, ᾧ περιπλεχϑεὶς ἐφέρετο, πλάσας. 
xci τὰ τοιαῦτα ἐξ ὧν ἔπαϑε χαὶ διδασχάλῳ ψεύδους ἐν τούτοις τῇ προτέρᾳ τύχῃ χρησάμενος xal 

30 ἀχόλουϑα τοῖς πρώτοις πλάσας τὰ δεύτερα. Ἔστι δὲ ἱστὸς κἀμαιμώκετος ὃ πάνυ μέγας καὶ, ὡς εἰπεῖν, 
ἀμάχετος, ἤτοι ἄγαν μαχρὸς, τῆς μαι συλλαβῆς ἐξ ἀναδιπλασιασμοῦ μὲν οὔσης, ἐχταϑείσης δὲ χατὰ 
τὴν τοῦ διχρόνου ἐπένϑεσιν. 1j μέντοι ἀμαιμάκετος χίμαιρα, οἷα ζῷον οὖσα, εἰκότως καὶ παρὰ τὸ ἄγαν 
μαιμῶᾶν εἰρῆσϑαι λέγεται. Τὸ δέ γε ἱστὸν νηὸς, πρὸς διαστολὴν εἰρῆσϑαι δοκεῖ τοῦ ὑφαντικοῦ ἱστοῦ 
χάριν σαφηνείας. ὡς τά γε μὴ οὕτως ἑρμηνεύειν δώσοι ἄν ποτε λαβὰς λόγων τοῖς σκώπτουσιν. ἐπεί TOL 
ἐκ τοιούτου τρόπου λόγος ἀστεῖος ἐξέπεσε παρὰ τοῖς παλαιοῖς διὰ τὸ ἐξ ὁμωνυμίας τῆς λέξεως ταύτης 
ἀσαφές. λέγεται γὰρ ἐν Κορίνϑῳ ἑταίρας τινὸς ἐπαινουμένης ὡς ἐργατικῆς εἰπεῖν τὸν ἀκούοντα ὅτι καὶ τὸ 
πῶς οὐχ ἂν εἴη ἐργατικὴ, ἥτις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ δύο ἱστοὺς χαϑεῖλε; xci δοκεῖ μὲν ὃ λόγος δηλοῦν δύο 
ἱστάρια. τὸ δ᾽ ἣν ἄλλως, ὕτι ταχὺ δύο γαυχλήρους ἀπήγαγεν ἐχείνη τοῦ εὐπορεῖν, φοιτῶντας ἐπ᾽ αὐτήν. 
(Vers. 316.) "Ert ὃ ὑποβολιμαῖος οὗτος Κρητικὸς xci Φείδωνά τινα ἱστορεῖ Θεσπρωτῶν βασιλέα, ὃς 
αὐτὸν δῆϑεν περιεσώσατο αἴϑρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον, παρελχύσας ταῦτα ἐκ τῶν κατὰ τὴν Φαια- 
κίαν. ἔνϑα καὶ τὴν ἑῴαν στίϑην ἐδεδίει. χαὶ τὸ ἐχεῖϑεν ψύχος, ὃ ἐνταῦϑα διὰ τοῦ αἴϑρου ὑποδηλοῖ. εἰ 

So δὲ φιλόξενοι καὶ μεγαλόδωροι ἐχεῖσε οἱ Φαίακες, κἀλλ ἐνταῦθα ὃ Θεσπρωτῶν βασιλεὺς Φείδων ἀστείως 
λέγεται οἷα ὀλίγα τινὰ δοὺς τούτῳ, χλαῖναν δηλαδὴ καὶ χιτῶνα. (Vers. 318.) χώρα δὲ καὶ πόλις 
ἡ Θεσπρωτία περὶ τὰ ἔσχατα Θετταλίας. ἀρσενικοῦ δὲ γένους ὃ ῥηϑεὶς αἶϑρος. ὡς γὰρ πύλη πύλος, 
olov, πύλῳ ἐν νεκύεσσι, καὶ ὠνὴ ὦνος, ὡς τὸ, ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο, καὶ χολὴ χόλος, οὕτω καὶ αἴϑρη 
αἶϑρος. ἐξ οὗ αἰϑρηγενέτης. ( Vers. 515.) κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ χῦμα κυλίνδον ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ χύματος. 20 
ὡς γὰρ ἄνεμος λέγεται κῦμα κυλίνδειν, οὕτω καὶ κῦμα χυλίνδον ἐστὶ τὸ χυμαινόμενον. ( Vers, 317.) 
[Ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ ἀπριάτην ὡς ἐπίῤῥημα, δηλοῦν τὸ δίχα τοῦ πρίασϑαι, ἵνα ἢ ἀντὶ τοῦ προῖκα, 
κατὰ ἀναλογίαν τοῦ ἄντην καὶ μάτην. ἴσως δὲ καὶ ὡς ὄνομα. φησὶ γάρ’ ἔνϑα ue κομίσατο ἀπριά- 
την. ἐν δέ γε τῇ ̓ Ιλιάδι ληφϑεῖσα καὶ ὡς ὄνομα ἡ τοιαύτη λέξις ϑηλυκοῦ γένους ἦν. (Vers.3a 1.) 
Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ πυϑόμην μετὰ γενικῆς, οἷον" ἔνϑ' Ὀδυσσῆος ἐγὼ πυϑόμην, ὁμοίως τῷ, 
πυνϑανόμην ᾿Ιϑάκης. (Vers. 527.) ποιεῖται δὲ μνήμην καὶ “ωδώνης πόλεως Θεσπρωτικῆς ποτὲ, εἶ aet 
ὕστερον ὑπὸ Μολοττοῖς, φασὶν, ἐγένετο. καὶ τὴν ἐκεῖσε μαντικὴν δρῦν ἐκλαλεῖ, εἰπών" τὸν δ᾽ ἐς dedu 

φάτο βήμεναι, ὄφρα ϑεοῖο 2x δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσῃ, περὶ ἧς χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς κεῖται. 
4o Ip& *02 κατὰ τὸν γεωγράφον δρῦς τιμᾶται ἐν Δωδώνῃ, ἀρχαιότατον ὑποληφϑεῖσα φυτὸν καὶ πρῶτον 

τροφὴν ἀνϑρώποις παρασχόν. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ εἰς τὰς ἐχεῖ λεγομένας μαντιχὰς πελείας φησὶν ὅτε αἱ πέ- 30 
λειαι εἰς οἰωνοσχοπίαν ὑπονοοῦνται, καϑὰ καὶ χοραχομάντεις ἦσαν τινές. οἱ δὲ τὸ παλαιὸν μὲν ἄνδρας 545 
προφητεύειν «φασὶν, ὕστερον δὲ τρεῖς ἀποδειχϑῆναι γραίας προφήτιδας, ἃς πελείας καλεῖσθαι, γλώσσῃ 

MoZorróv, ὡς τοὺς γέροντας πελείους. καὶ πᾶσι μὲν ἐχεῖ γυναῖκας χρηματίζειν, 0 ἐστι χρᾶσϑαν χαὶ μαν- 
τεύεσϑαι. μόνοις δὲ Βοιωτοῖς ἄνδρας. καὶ τὴν αἰτίαν ὁ γεωγράφος ἐχτίϑεται, λέγων καὶ Τομουρον " 
Ἵμάρον ὅρος Θεσπρωτιχὸν, ἐν ᾧ τὸ “ωδωναῖον ἱερόν. διὸ καὶ ἐν τῷ, εἰ μὲν αἰνήσουσι Διὸς μεγάλοιο 
ϑέμιστες, 0 περ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα γράφει ὃ ποιητὴς, ἕτεροι γράφουσιν, εἶ μὲν αἰνήσουσι Διὸς μεγά- 
Ao: τόμουραι, λέγοντες, μὴ εὖ ἐνταῦϑα κεῖσϑαι τὸ ϑέμιστες, ἀλλὰ δεῖν μᾶλλον εἰπεῖν μαντεῖαι, ὃ 
δηλοῦσιν αἱ τόμουραι. οἷς φαίνεται σύστοιχος εἶναι καὶ ὃ παρὰ τῷ «Τυχόφρονι τόμουρος. Ἡρόδοτος δὲ 
ἀρχαιότατον εἰπὼν τῶν ἐν “Ἕλλησι χρηστηρίων τὸ ἐν Δωδώνῃ μαντεῖον φησὶ καὶ ὅτι λέγεται ὡς δύο μέλαι- 

50 vat πελειάδες ἐκ Θηβῶν τῶν “Τἰγυπτίων ἀναπτάμεναι ἡ μὲν ἐς «Ζιβύην ἀφίκετο, ἡ δὲ κεἰς Δωδώνην, ἔνϑα 40 
καϑεσϑεῖσα imi φηγὸν ἐλάλησε φωνῇ ἀνθρωπίνῃ, χρῆναι μαντεῖον ἐχεῖ Διὸς γενέσϑαι, καὶ ἐγένετο, 
ἡ δὲ ἑτέρα πέλεια χρηστήριον άμμωνος ἐχέλευσε ποιεῖν τοὺς..Ζίϑυας, καὶ ἐποίησαν. δοκοῖ σι δέ μοί, φησιν, 
αἱ πελειάδες αὗται βάρβαροι γυναῖχες εἶναι, διὸ καὶ ἐδόκουν ὁμοίως ὄρνισι φϑέγγεσϑαι. μετὰ δὲ χρό- 
vov συνετῷ ἐλάλουν βαρβαρίζουσαι. τὸ δὲ μέλαν τῆς πελειάδος σημαίνει ὅτι “Τἰγυπτία ἡ γυνὴ ἢν. ἱέρειαι 

δέ, φησι, τῶν dodovaioy , πρεσβυτάτη μὲν Προμένεια, ἡ δὲ μετ᾽ αὐτὴν Τιμαρέτη, ἡ δὲ νεωτάτη Nw 
κάγδρη. περὶ 0b “ωδώνης δηλοῦται καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ, δῆλον δὲ, ὡς éx ταύτης καὶ τὸ παρου- 
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κιαχκὸν Δωδωναῖον Χαλκεῖον, περὶ οὗ Παυσανίας φησὶν , ὅτι ἐν Δωδώνῃ πολλῶν παραλλήλων. χειμένων 

λεβήτων, & τις ἑνὸς ἅψεται Ἢ φασὶν ix διαδοχῆς πάντας ἠχεῖν. -Ἡριστοτέλης δὲ δύο στύλους εἰναι λέγει, 

χαὶ ἐπὶ μὲν ϑατέρου λέβητα ἑ ἑστάναι, ἐπὶ δὲ ϑατέρου παῖδα χρατοῦντα μάστιγα, ἧς τοὺς ἱμάντας χαλκέους 

ὄντας καὶ σειομένους ὑπ᾽ ἀνέμου τῷ λέβητι προσχρούειν, τὸν δὲ τυπτόμενον ἠχεῖν. καὶ τοιαῦτα μὲν χαὲ 

ταῦτα. (Vers.3530.) Τὸ δὲ κρύβδην χρυφηδὸν ἐνταῦϑα gue εἰπών" ἢ ἀμφαδὸν ἡ ηὲ κρυφηδόν. ὃ καὲ 

χάλλος ἔ ἔχει τὸ ἐκ παρισώσεως. ἐν ᾧ σημείωσαι OTL οὐκ ἔστι "τὸ, ῆ ἀμφαδὸν và κρυφηδὸν, γοῆσαν ὡς θο 

ἐν τοῖς πρὸ τούτων τινὲς ἔφασαν, ἀντὶ TOU καὶ φανερῶς xci κρύφα, ἀλλ᾽ ἔστι φανερῶς δισταχτικὸν τὸ 

γόημα. ( Vers. 331.) ἔστι δὲ ἐν τούτοις χαὶ πιστωτιχὸν φιλίας τὸ, ὕμνυε δὲ πρὸς ἔμ᾽ αὐτόν. 

(Vers. 334.) χεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ τυγχάνειν ἐπὶ τοῦ κατὰ τύχην γώνσϑαι, οἷον" καί μοι μάϊ 

10 ἐτύγχανε πάντα, ἤγουν εὐτυχῶς ἀπέβαινε" xol, τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς ἐς Δουλίχιον. ( Vers. 555.) 

Τὸ δὲ Δουλίχιον, νῆσος δὲ αὕτη μία τῶν ᾿Εχινάδων δηλουμένη χαὶ ἐν Βοιωτίῳ, πολύπυρον λέγει. 

Ron γὰρ πίων εἶναι ἣ νῆσος καὶ ἀγαϑὴ σιτοφορεῖν. λέγει δὲ καὶ βασιλέα ταύτης "ΑΙκαστόν τινα ὁμώνυ- 

*uov τῷ ἀδομένῳ ἥρωϊ. (Vers. 338.) δύης δὲ πῆμα φησὶν ἐν τῷ, ὄφρ᾽ ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοί-1701 

μην" ὃ περ ὅμοιόν πώς ἐστι τῷ, πῆμα ἄτης , ὡς Σοφοχλῆς" μὴ xaxov χαχῷ τιϑεὶς ὁ ἄκος, πλέον τὸ 

πῆμα τῆς ἄτης τίϑει. καὶ ἔοιχε δύη μὲν xci cr δαιμονιώδεις 5 τινὲς πλάττεσϑαι οὐσίαι, πῆμα δὲ εἶναι 

τὸ ἐκ τῆς avoue. xci τῆς ἄτης κακόν. ἴσως δὲ καὶ περιφραστικῶς ἄτης πῆμα xci δύης πῆμα ἡ ἄτη αὐτὴ 

χαὶ ἡ βλάβη, ὡς καὶ δούλιον ἡ ἦμαρ n δουλεία. ( Vers. 340.) ἐρεῖ γάρ" αὐτίκα δούλιον ἤμαρ ἐμοὶ περι- 

μηχανόωντο. ἔνϑα ἔστιν ἰδεῖν ὡς ἐξέφυγε ψυχρότητα γραφῆς ὃ ποιητὴς εὐμεϑόδως. ἄλλος μὲν γάρ τις 

ἐπετηδεύσατο à ἂν, ὡς εἰχὸς, ἐγγὺς τοῦ, Δουλίχιον πολύπυρον ϑεῖναι τὸ, δούλιον ἡμᾶρ, εἰπὼν ὡς πλεύ- 

20 σὰς ἐς Δουλίχιον. δούλιον ἢ fiue εἶδον, Ὅμηρος δὲ τοῦτο παραῤῥίψας μετὰ τέσσαρας oT χους τοῦ ἐς 4ου- 

λίχιον 2 ἐπήγαγε τὸ δούλιον ἡ "Mop, οὐ τεχνησάμενος παιγνήμονα παρήχησιν ἔνϑα μὴ ἐχρῆν. (Vers. 342.) 

ἔτι ᾿Οδυσσεὺς πιϑανολογεῖ καὶ τὴν τῶν ῥωγαλέων i ἱματίων ἔνδυσιν, παϑεῖν αὐτὴν πλαττόμενος. ὑπὸ τῶν 

- ders (Vers. 346. :) λέγει δὲ καὶ νηὸς ὕπλον ἐὐστρεφὲς τὸ σχοινίον, x«i τὸ λῦσαν τοῦ δεσμοῦ 

ἄνα ̓ γνάμψαι ἐν τῷ, αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν ἀνέγναμψε ϑεὲς αὐτὸς" ἡ μὲν γὰρ σύνδεσις καμπὴν ἔχει, ἡ δὲ 10 

λύσις ἀνακάμπτει. ( Vers. $50.) εἰπὼν δὲ καὶ ὅτι ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασα ϑαλάσσῃ στῆ- 

ϑος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃσι γνηχόμενος, μάλα δ᾽ ὦχα ϑύρῃφι ἐ ἕα ἤγουν ἔξω τῆς ϑαλάσσης 

ἦν, ἐφόλκαιον. τὸ πηδάλιον λέγει, ὡς ἀρέσκει τοῖς παλαιοῖς, παρὰ τὸ ἐφέλκεσθαι τῇ νηΐ. διὸ καὶ ξεστὸν 

αὐτό φησιν, οὐ μὴν γλαφυρὸν ἢ uas ἢ ἄλλο τι τῶν ταῖς ναυσὶν ἐπιτεϑεμένων, “ἐφόλκιον μέντοι; 

εἶδος πλοίου παρά τε τῷ γεωγράφῳ" φησὶ yo" ἐφόλκια δύο λέμβοις λῃστρικοῖς ὅμοια χαὶ πλοῖον 

3o μέγα, καὶ παρὰ Παυσανίᾳ εἰπόντι" λέμβος καὶ ἐφόλκιον, σχάφος ἢ πλοῖον. τὸ δ᾽ αὐτὸ ἐρόλκιον xc 

ἐφολκίδα λέγει ὃ τὰ ἐρωτικὰ παίξας ᾿αλεξανδρεὺς ῥήτωρ, πλεονάσας τῇ λέξευ διὰ τὸ καίριον. δῆλον 

δὲ ὅτι τε λέβρθο διὰ τοῦ q οὐ μὴν διὰ τοῦ βῆτα ἡ n πεπηγυῖα μύξα κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐκ τῶν μυχτή- 

ρων" ὅϑεν καὶ Rua a 0 εὐήϑης. ἐπειδή, φασιν, εἰς phe. διέσχωπτον τοὺς δεομένους ἐκ τῶν μυκτή- 

Qo. ὅϑεν καὶ ἀπομύξαι τινὰ τὸ ἐξαπατῆσαι, xci ὅτι καὶ τὰ μυξώδη χρέα λέμφοι ἐκαλοῦντο, καὶ ὅτι 

ὥς s ὃ λέμφος ὃ προσεχῶς ῥηϑεὶς καινὴ χαὶ τοῖς πολλοῖς ἀσυνήϑης λέξις ἐστὶν, οὕτω καὶ ὃ παρὰ *rà 20 

χωμιχῷ Κρατίνῳ σάννας. αὐτὸς μέντοι οὐ τὸν εὐήϑη ἁπλῶς δηλοῖ, ἀλλὰ τὸν μωρὸν, ὃν ἴσως ἡ κοινὴ 

γλῶσσα τζαννὸν λαλεῖ. δόξοι δ᾽ ἂν εἰλῆφϑαι ἡ λέξις ἀπὸ τῶν ᾿Α'σιανῶν σάννων, oUc οἱ ἰδιῶται τζάν- 
ψους καλοῦσι, βαρβαρικοὺς 0 ὄντας καὶ, ὡς εἰχὸς, εὐήϑεις δι᾿ ἀπαιδευσίαν. ὃ δὲ τὸν σάνναν τοῦτον παρα- 

σημηνάμενος ᾿Αριστοφάνης ὃ 0 γραμματικὸς χαὶ ἄλλας ἐχτίϑεται καινοφώνους λέξεις, οἷον, ἀσίλλαν, σχεῦός 

40 τι ᾿ἰχϑυηρὸν, οὗ χρῆσις παρὰ Σιμωνίδῃ ἐ ἐν τῷ, πρόσϑε μὲν ἀμφ᾽ ὥὦμοισιν ἔχων τρηχεῖαν ἀσίλλαν; ag vs 

546 8 "doyove à t6 Τεγέην € ἔφερε. προφέρει δὲ καὶ τὸ, μοιχὴ act μοιχὶς ἀσυνήϑη, δι᾿ ov δηλοῦται ἡ uo 

χαλὶς, καὶ τὸ στεγανόμϊον, 0 à jhor, φασὶ, παρ᾽ ἡμῖν μὲν τὸν τόπον ἐν ᾧ ἑστιῶνται, παρ ᾿᾿Ζττικοῖς δὲ 
τὸν μισϑὸν τοῦ πανδοχείου" καὶ τὸ ἐπικοκχάζειν ὕβρει, ἢ κατά τινας ἐπιμηκάξειν, ὅϑεν παρὰ 4ριστο- 

φάνει τὲ, ἀοιδὸς ἐπικοκκάστρια. λέγει δὲ καὶ λαπίζειν παρὰ Σοφοκλεῖ τὸ συρίξειν καὶ βαυβᾶν τὸ κου- 

μᾶσϑαι, οἷον" 1j δὲ προὐκαλεῖτό uc βαυβᾶν μετ᾽ αὐτῆς. ὅϑεν, φησὶ, καὶ παρὰ Κρατίνῳ τὸ, λόγος τις 

ὑπῆλϑ᾽ ἡμᾶς ἀμαϑὴς συβαύβαλος. συνάπτει δὲ τούτοις ξενικὸν καὶ τὸ ἀρδαλῶσαι ἤγουν μολύναι, προ- 
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So φέρων καὶ τὸ, τὴν uiv ἄρδαν ἀπ᾽ ἐμοῦ σπόγγισον" καὶ τὸ, «Αἰγύπτιος ϑοιμάτιον κηρδαλωσέ μου. 
παραδίδωσι δὲ καὶ ὅτι τὸ ἐσχάζοσαν παρὰ «Τυχόφρονι καὶ παρ᾽ ἄλλοις τὸ ἐλέγοσαν χαὶ τὸ, οἱ δὲ πλη- 
σίον γενομένων φεύγοσαν, φωνῆς Χαλκιδέων ἴδιά εἰσιν. ἔτι καὶ τὸ στίμμιν, περὶ οὗ ἀλλαχόϑι ἐγράφη, 
ϑηλυκῶς προάγει, εἰπὼν ὅτι στίμμις ἡ εἰς τὰ ὄμματα χρήσιμος Ziyvariov μέν ἐστι φωνή. χεῖται δὲ 
uoc καὶ παρὰ "lere τῷ ποιητῇ, ἐν τῷ, xol τὴν μέλαιναν στίμμιν ὀμματογράφον. ἔφη δὲ καὶ ὅτι 
ἡ μαγὶς ἀπὸ τῆς μάζης ἢ τοῦ μαστεύειν δηϑεῖσα παράγει τὸν μάγειρον, ὃς οὕτω, φησὶ, λέγεται παρὰ 
τὸ μαγίδας αἴρειν ἤγουν προσφέρειν, irt λέγει καὶ δοχὸν τὴν δόκησιν χαὶ ὑπόληψιν, οἷον, τῷ γ᾽ ἐμῷ 
δοχῷ ἤγουν τῇ ἐμὴ δοκήσει. καὶ ὅτι παρὰ Αἰτωλοῖς τὸ τοῖς γέρουσι γερόντοις φράζεται, οἷον, Muaj- 
σίοις καὶ ταῖς συναρχίαις καὶ τοῖς γερόντοις, καὶ τὸ παϑήμασι παϑημάτοις. χαὶ Πλάτων 0E, φησιν, 
ὁ χωμικὸς, ὃ πρόσωπος εἴρηκεν ἀντὶ τοῦ πρόσωπον, καὶ ἀντὶ τοῦ γάλαχτος ἢ γάλατος τοῦ γάλα 10 
ἔχλινε δισυλλάβως. εἴρηται δέ, φησι, καὶ τὸ ἀπόστηϑι., ἀπόστα, καϑὰ δηλαδὴ καὶ τὸ χατάβηϑι κατάβα 
παρὰ ᾿Δριστοφάνει, καὶ oi ἔμετοι ἐμίαι ὡς χοχλίαι. Πὔπολις δέ, φησιν, ἐπὶ τοῦ κακοφώνου TOV. 

4o ἐμίαν τίϑησιν. ἐπὶ δὲ πᾶσι λέγει ὁ αὐτὸς γραμματιχὸς καὶ μομφὸν παρ᾽ υὐκριπίδῃ τὴν μέμψιν λεχϑῆ- 
ναι. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. "Ex δὲ τοῦ προειρημένου ἐφολκίου, ὃ παραλήγεται καταμόνας τῷ (ra 
διχρόνῳ, χαὶ τὸ σῶμα οἱ σοφοὶ συμβολιχῶς παροιμίας λόγῳ, ἐφρόλκιον φασίν. ὡς μεγάλῃ τινὶ iqehao- 
μένον vil, τῇ ψυχῇ, χρήσιμον δὲ ἴσως εἰς τὴν τοιαύτην λέξιν χαὶ τὸ, ἐφελκομένοισι πόδεσσιν, ὃ ἐν 
᾿Ιλιάδι. κείμενον δηλοῖ πάρεσιν ποδῶν ἑλκομένων ἐν τῷ σύρεσϑαί τινα. τὸ δὲ ῥῆμα, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἐφόλ- 
καιον καὶ τὸ éqOÀziQV, ποιεῖ καὶ τὸ ἐφολχὸν, 0 δηλοῖ τὸ ἐπαγωγὸν, ὡς Καλλίμαχος" ἔχοιμι δέ τι, 
παιδὸς iqolxov. 5 μέντοι παρὰ τοῖς ἰατροῖς ἐφ ελκὶς οὐχ᾽ ὁμοίως γίνεται, ἀλλὰ ἐχ τοῦ ἕλκος. καὶ δοκεῖ. 
τι συντελεῖν εἰς αὐτὴν Üunoizóv τὸ, ἐφ᾽ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται. παρὰ δέ γε τῷ δειπνοσοφιστῇ φέρεται καὶ, 20 
ὅτι ἐφόλκια πλοιάρια διάφορα, ἐφεϊχόμενα δηλαδὴ μείζοσι. ναυσί. φησὶ γάρ" ἐφόλκια δ᾽ ἦσαν αὐτῇ. 
τῇ τοῦ “Ἰέρωνος δηλονότι μεγίστῃ νηὶ τῇ “Συρακουσίᾳ κληϑείσῃ τὸ πρῶτον, εἶτα ᾿Αλεξανδρίδι, κέρκουρος; 
ἐπίχωπος, ἁλιάδες TE χαὶ σχάφαι πλείους. τοῦ δὲ καὶ λέμβον τὸ ἐφόλχιον λέγεσθαι χρῆσις φέρεταν "dre 
ξανδρίδου παρὰ τῷ ᾿4“ϑηναίῳ. ἣν δὲ καὶ ἐπίϑετον ἢ κύριον ἀνδρός τινος ὃ λέμβος. ( Vers. 552.) Τὸ δὲ 

So νηχόμενος ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ χερσὶ διήρεσσα. Τὸ δὲ ϑύλρηφ᾽ ἔα ἶσον ἐστὶ τῷ, ϑύραξε ἦν. Τὸ δὲ καὶ 
προδηλωϑὲν ἔα, οὗ χρῆσις καὶ ἐν τῷ, τοῖος ἔα, διαλελύσθαι δοκεῖ ἀπὸ τοῦ ἢ, οὗ μνήμη καὶ παρὰ 
Aii Διονυσίῳ, εἰπόντι ὡς Ἴωνες μὲν ἔα φασὶν, ᾿Δττιχοὶ δὲ ἢ μονοσυλλάβως, οἱ δὲ μέσοι σὺν τῷ vv, 
οἷον, ἐπειδὴ μεστὸς ἦν, ἀνεπαυόμην. τὸ δὲ τρίτον οὐδέ ποτέ φησιν ἄνευ τοῦ νῦ. ἕτερος δὲ ῥήτωρ γρά- 
qiu, ἕα καὶ ἐν συναιρέσει qz. ᾿ἴωνες δὲ ἐπεχτείνοντες qe φασίν" ὥςτε ταυτὸν ἔα καὶ ἢ καὶ ἦα καὶ ἦν καὶ 
ἔσχον καὶ ἔην ἐπὶ πρώτου προσώπου. κεῖνται γὰρ ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχον, ὡς καὶ τὸ, τοῖος ἔον ἐν πολέμῳ. So 
(Vers. 553.) ἔτι πλάττει, ὃ τνευδόπτωχος χαὶ περὶ ὕρος τὸ ᾿Ιϑαχήσιον διαφυγεῖν αὐτὸς τοὺς Ζουλιχιώ- 
τας ναύτας, εἰπών: ἔνϑ᾽ ἀναβὰς, ὅϑε τε δρίος ἣν πολυανϑέος ὕλης, κείμην πεπτηὼς, ἤγουν κατέπτη- 
χὼς, εἰπὼν καὶ τοῦτο za ὁμοιότητα τῶν ἐν τῇ Φαιακίᾳ. Πολυανϑῆ δὲ ὕλην λέγει, οὐκ ἐξ ἀνάγκης τὴν 
ἄρτι τοιαύτην, ἀλλὰ τὴν ἐν χαιρῷ τοῦ ἀνϑεῖν. ἐπὶ δὲ πᾶσι χκολαχεύων τὸν ξεινοδόκον Πύμαιον λαλεῖ 
ὅ πὲρ εἰχὸς χαὶ παρ᾽ ἄλλου ὁμοίου τινὸς Qui ive πρὸς ξενοδοχοῦντα " καί μὲ σταϑμῷ ἐπέλασεν AA 
ϑεὸς, ἀνδρὸς ἐπισταμένου. ἔτι γὰρ νύ μοι αἶσα βιῶναι. καὶ ὅρα τὸ, ἔτι γὰρ δή μοι αἶσα βιῶναι, οἰχεῖον 

60 0v εἰπεῖν ἐξαλύξει χινδύνου, ὥς περ καὶ τὸ, ἐμὲ δ᾽ ἔχρυψνε “ϑεὸς αὐτὸς, πρέπει, λέγειν ὁπηνίκα πολε- 
μίους λαϑὼν ἐχφύγῃ τις. σταϑμὸν δὲ καὶ νῦν τὸν ἀγροτικὸν οἶχον λέγει, ὡς ἐκ μέρους τοῦ Mata Tag 
ϑύρας. ἐπιστάμενον δὲ ἄνδρα τὸν σπουδαῖον φησὶν ἤτοι ἀγαϑόν. ἀφ᾽ οὗ γέγονεν ἀφορμὴ τοῖς ὕστερον 
τοῦ λέγειν ἐπιστήμας τὰς ἀρετάς, χαὶ τοιαῦτα μὲν ὡς ἐν ὀλίχῳ ἐπελευστιχῶς ἀνϑολογῆσαι τὰ τῆς igi 4o 
κῆς ψευδομυϑίας. (Vers. 229. sqq.) ὧν ἐν μέσῳ καὶ vónue τι ἐμφαίνεται φιλόσοφον τὸ μὴ ἐξαγνάγ-. ἱ 

. "ng ἀεὶ τὰ σύνθετα διαιρεϑέντα τὴν αὐτὴν φυλάσσειν ἔννοιαν. «φιλόσοφος μὲμ γὰρ καὶ φιλῶν Cogiten 
17626 αὐτὸς, χαϑὰ χαὶ qu&ocogt καὶ φιλία σοφίας. οὕτω δὲ "καὶ ἐπὶ ἑτέρων μυρίων ὅσων; 9v pav ἀξὶ TO 

τοιοῦτον. τὴν γοῦν οἰχωςρελίαν ὄνομα σύνϑετον ἕτερον οἶδεν ὃ ποιητὴς ἐν τούτοις τοῦ, οἰκον ὀφέλλειψ», 
ἑίπῶν γοῦν ὁ ψευδοπλάνης Ὀδυσσεὺς, ὅτι ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν οὐδ᾽ οἰχκωφελία, dne pet ὀλίγα, 
ὅτι ἐν πολέμυις πολλὰ μὲν ἐξαιρεύμηγ, τουτέστιν ἐξῃρούμην., ἤγουν κατ᾽ ἐξαίρετον ἐκλεγόμενος ἐλώμ- 
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γαυτιλλομένων, εἰ γὰρ καὶ ἐκεῖνο εἶδεν οἶχον ὀφέλλειν, ἀλλ Ὀδυσσεὺς προτιμήδασϑαι λέγει τὸ κιωδυ- 
γωδέστερον. (Vers. 326.) Τὸ δὲ λυγρὰ xoi τὸ ῥιγηλὰ, ὅ ἐστι φρικτὰ καὶ ϑανατηρὼ, οὐδετέρως προῆ- 
χται, ὡς πρὸς πράγματα. πάντως γὰρ πρᾶγμα καὶ οἱ λυγροὶ καὶ ῥιγηλοὶ πόλεμοι xci τὰ ἑξῆς. 
(Vers. 256.) Τὸ δὲ ἄλλ᾽ ὅτε δὴ τήν ye στυγερὴν ὁδὸν ϑεὸς ἐφράσατο ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ᾽, 
ἔλυσεν ὁποία καὶ ἡ περὶ Τροίαν, ἐπὶ μεγάλου πολέμου ἢ καὶ ἄλλως ὁδοῦ ἐπικινδύνου ῥηϑήσεται. 
(Vers. 239.) Φόβον δὲ δήμου ἐμφαίνει τὸ, οὐδέ τι μῆχος ἦεν ἀνήνασϑαι, χαλεπὴ δ᾽ ἔχε δήμου φῆμις, 
ἤγουν ὠργίζονται οἱ δημόται. Καὶ ὅρα τὸ φῆμις διὰ τοῦ ἰῶτα καὶ νῦν ἔχον τὴν παραλήγουσαν: 
( Vers. 244.) Σπουδὴν δὲ ἐμπορικὴν φράζει τὸ, ὀλίγον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι κουριδίῃ T^ ἀλόχῳ 
καὶ κτήμασιν. αὐτὰρ ἔπειτα ϑυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσϑαι, ( Vers. 247.) νῆας εὖ στείλαντα. ἐξ οὗ 
ῥήματος καὶ ὃ στόλος γίνεται. (Vers. 248.) ᾿Εννέα δὲ αἱ τοιαῦται πλάττονται νῆες διὰ τὸ φιλεῖσϑαι 10 
τὸν τοιοῦτον ἀριϑμὸν τῷ ποιητῇ φανερῶς. (Vers. 249.) Πἰλαπίνην δὲ λαμπρὰν δηλοῖ τὸ, ἐξῆμαρ μὲν 
ἔπειτα οἱ δεῖνα δαίνυντο, αὐτὰρ ἔγωγε ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον δαῖτα πένεσθαι. ( Vers. 250.) λέγει δὲ 

50 xci "νῦν ἱερεῖα τὰ σφάγια. ( Vers. 253.) Πλοῦν δὲ εὐτυχῆ φράξει τὸ, ἐπλέομεν Βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραξὶ 
καλῷ ῥηϊδίως, ὡσεὶ καταῤῥόον, περὶ οὗ προείρηται. οὐ δέ τις οὖν μοι νηῶν πημάνϑη, ἀλλ᾿ ἀσκεϑέες 
καὶ ἄγουσοι ἥμεϑα. τὰς δ᾽ ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ᾽ ἴϑυνον. (Vers.255.) Καὶ ὅρα τὸ ἀσκεϑέες. 0 περ 
εἰ μὲν ἀπὸ τοῦ ἀσχῶ ἀσκήσω γίνεται, συστολὴν ἔπαϑε τοῦ τῆς προπαραληγούσης ἢ εἰς ὃ, ὁμοίως τῷ, 
ξηρὸν ξερόν" οἷον, mori ξερὸν ἠπείροιο" εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ σχέϑω ἐτυμολογεῖται, φυσικῶς ἔχει τὸ ξ, δύναται 
δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἀσκῶ ἀσκέσω γενέσϑαι ἀσχεϑὴς, χαϑ' ὁμοιότητα τοῦ, ποϑῶ ποϑέσω καὶ στερῶ στερέσω, 
ὡς τὸ, οὕνεχά μὲ στερέσαι τῆς ληΐδος ἤϑελεν, 0 ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἔφη ὃ ποιητής. (Vers. 261.) 548 
Στρατηγικὸν δὲ τὸ, ὀπτῆρας δὲ κατὰ σχοπιὰς ὥτρυνα νέεσϑαι. χεῖται δὲ ἡ τοῦ ὀπτῆρος ἤτον κατασκό- 20 
που χρῆσις καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ. ( Vers. 262.) Ei δὲ τυχόν τινες ϑρασυνάμενοι στρατιωτικώτερον κακόν 
τί που μέγα δράσουσι, ῥηϑείη ἂν περὶ τῶν τοιούτων τὸ, οἱ δ᾽ ὕβρει εἴξαντες ἐπισπόμενοι uévet σφῶν, αἶψα 
μάλα τῶν δεῖνα ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς πόρϑεον, ix δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα, αὐτούς 
T ἔχτεινον. τάχα δ᾽ ἐς πόλιν ἵκετο ἀὐτή. ταῦτα δὲ χαὶ ληΐδος ἔχουσιν ὑπογραμμόν.  ( Vers. 266.) ὥς 

θο πέρ πολέμου φανεροῦ τὰ ἐφεξῆς" οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἤλϑον. "πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων, 
χαλκοῦ τε στεροπῆς. ἐν δὲ ϑεὸς φύζαν τοῖς δεῖνα κακὴν βάλεν. οὐδέ τις ἔτλη μεῖναι ἐναντίβιον, ὃ δὴ 
ἑρμηνεία φύζης ἐστί, περὶ γὰρ κακὰ πάντοϑεν ἔστη, τουτέστι περιεστάϑη καὶ κύκλῳ ἔστη τὰ καχά. 
ἐπιφωνηματιχῶς δὲ τοῦτο χεῖται xa ὁμοιότητα τοῦ, πάντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο. ( Vers. 2 75.) 
«Αὐτομόλου δέ τινος οὐ πάνυ εὐτυχοῦς χαρακτὴρ τὸ, αὐτὰρ ἐμοὶ ϑεὸς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα 
ποίησεν, ὡς ὕφελον ϑανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, ἔτι γὰρ δή μὲ πῆμα ὑπέδεκτο. αὐτίκ᾽ ἀπὸ χρατὸς 30 

170 ϑχυνέην εὔτυκτον ἔϑηκα καὶ σάχος ὥμοιϊν, δόρυ δ᾽ ἔχβαλον ἔχτοσε χειλρός. αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναν- 
τίον ἤλυϑον ἵππων, καὶ κύσα γούναϑ᾽ ἑλὼν, (Vers. 279.) ὁ δ᾽ ἐρύσατο, τουτέστιν ἐφύλαξε, καί μ᾽ ἐσάω- 
σεν. ἄγε δ᾽ οἴκαδε δαχρυχέοντα. ἢ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν, ἱέμενοι κτεῖναι. (Vers. 282.) 
δὴ γὰρ χεχολώατο λίην" διὰ τὸ πολλὰ καχὰ δηλαδὴ ἐκ τοῦ αὐτομόλου παϑεῖν. ἀλλ᾿ ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε. 
(Vers. 285.) ϑεοῦ δ᾽ ὠπίζετο μῆνιν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ξεινίου, τοῦ νεμεσῶντος κακὰ ἔργα, τουτέστιν 
ii κακοῖς ἔργοις κατὰ ἀντίπτωσιν, ἢ διὰ τὰ κακὰ ἔργα κατὰ προϑέσεως ἔλλευψιν. (Vers. 27 8.) 
φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ iv τῷ, βασιλῆος ἐναντίον ἤλυϑον, ὅτι ὃ Σέϑως ἐβασίλευεν Αἰγύπτου τότε. np 
““ἴγυπτον γὰρ τὸ πλάσμα ὑπόκειται, ἧς καὶ χωρίζει τὴν fins ὃ ποιητὴς, ἔνϑα ἐκεῖϑεν ἐς uff 
ἀπῆγε τὸν Ὀδυσσέα Φοίνιξ ἀνὴρ περάσων αὐτὸν ἐκεῖ, ὡς προείρηται. (Vers. 277.) Ev δὲ τοῖς ῥηϑεῖ- 
σιν ὕρα τὸ ἔχτοσε ἀπὸ τοῦ ἐχτὸς, ὕμοιον ὃν τῷ, παντὸς πάντοσε καὶ ἄλλος ἄλλοσε, ( Vers. 279.) 4o 
Ert δὲ ὅρα καὶ τὸ, χύσα γούνατα, τουτέστιν ἐφίλησα, εἶδος ὃν καὶ αὐτὸ γουνάσματος ἐνδιαϑετώτερον 
τοῦ, λάβε γούνων, (Vers. 574.) Τὸ δὲ ὡς ὄφελον ϑανέειν, καὶ ἑξῆς, ἐπεμβολή ἐστι, παϑαινομένην 

10 ψυχὴν διαγράφουσα. xo ταῦτα μὲν τοιαῦτα. *( Vers. 285.) ᾿“γυρτικοῦ δὲ ἤϑους τὸ, ἔνϑα ἑπτάετες 
μένον. πολλὰ δ᾽ ἄγειρα χρήματα. δίδοσαν γὰρ ἅπαντες. περὶ «4ἰγυπτίων δὲ τὸ πλάσμα, ὧν τὸ, quá 
δῶωρον οἶδε χαὶ ὃ Μενέλαος, (Vers.288.) ὥς περ εἰς τὸ τῶν ΦΦοιγίχων ἀπατήλιον καὶ τρωκχτικὸν μαρ- 
τυρεῖ Ὀδυσσεύς. (15. 292.) Παραμονὴν δὲ φιλικὴν λαλεῖ τὸ, ἔνϑα mag αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον 
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εἰς ἐνιαυτόν" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο, ἂψ περιτελλομένου ἔτεος, καὶ ἐπήλυϑον ὧραι, 

τότε δὴ ἐγένετο τόδε τι, ἐγράφη δὲ ταῦτα καὶ ἀλλαχοῦ. E δὲ τὸ μεῖνα καὶ τὸ μῆνες παρηχεῖ,. ἔστιν ἐκ 

τῶν ἤδη ῥηθέντων σκοπεῖν. Τελεσφόρος δὲ δ ἐνιαυτὸς διατί λέγεται, ἑτέρωϑν a δῆλον δὲ ὅτι 

καὶ λόγος τελεσφόρος τροπικῶς ὃ εἰς ἔργον ἀπεκβάς. τε: 293.) Τὸ δὲ ἐξετελεῦντο διὰ ποιητικὸν 

ὄγκον ἐγράφη. ἄλλως γὰρ οὐκ ἐκώλυεν ἐξετελοῦντο εἰπεῖν. (Vers. 298.) ᾿Ακούσιον δὲ πειϑὼ TE τὸ, 
τῷ δ᾽ ἑπόμην ὀϊόμενός περ ἀνάγκῃ. ( Vers, 301.) “Πέλαγος δὲ κανταῦϑα δηλοῖ ἀχανὲς ad αλλ d 

δὴ Κρήτην uiv ἐλείπομεν xai ἑξῆς οἱ δύο στίχοι, παραφρασϑέντες “ἀπὸ τῆς μ ῥαψφῳδίας ἐκ τοῦ, αλλ 

ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν. κατὰ μόνον γὰρ τὸ, ἀλλ ὅτε δὴ τὴν νῆσον μὲν καὶ τὸ, αλλ ὅτε δὴ Κρη- 

τὴν μὲν, διαφέρουσιν οἱ στίχον οὗτοι τῶν ἐκεῖ. ( Vers. 318.) Φιλοξένου δὲ ἀνδρὸς τὸ, Hays 

10 αἴϑρῳ καὶ καμάτῳ δε" δμημένον, περὲ ὧν εἴρηται, ἢγεν ἐς οἶχον χειρὸς ἀναστήσας, ὁφρ ἵκετο δώματα. 20 

ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τὲ χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν, ( Vers. 557.) ὥς περ αὖ πάλιν πειρατικὰ τὸ, τοῖσιν 

δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ ἀμφ᾽ ἐμοὶ, ὄφρ᾽ ἔτε παγχυ δύης, ὡς καὶ προεγράφη, ἐπὶ πῆμα γενοίμην. 

ἀλλ ὅτε γαίης πολλὸν ἀπέπλω ποντοπόρος νηῦς, αὐτίχα δούλιον jeg ἐμοὶ περιμηχανόωντο. ἐκ ΜΈ ΗΕ 

χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ᾽ ἔδυσαν. ἀμφὶ δέ μοι ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα ῥωγαλέα, τὰ καὶ 

αὐτὸς iv ὀρϑαλμοῖς ὁρᾶς" (Vers. 345.) ὅ meo Ὅμηρος ποιητικῶς ὅρηαι φησὶ προπαροξυτόνως ὡς 

ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ ὕρημι, οὗ χρῆσις παρὰ Θεοχρίτῳ: κατὰ δέ τινας ορῆαι προπερισπωμένως, pron 

δρᾶται ἐνδείῳ τοῦ T καὶ τροπῇ τοῦ ἃ εἰς ἡ. ἔτι πειρατικὸν καὶ τὸ, ἐμὲ μὲν κατέδησαν Unc THE ἐῦστρε- 

qi στερεῶς, αὐτοὶ δ᾽ ἀποβάντες δόρπον ἕλοντο. (Vers. 54 8.) Εἰ δὲ καὶ φύγῃ παραδόξως μισὰ me 

ρατὰς ὃ τοιοῦτος δεσμώτης, καλὸν εἰπεῖν καὶ ἐκ τῶν ἐφεξῆς, ἀλλα τέ τινα καὶ τὸ, αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν 

20 μὲν ἀνέγναμψεν, ὡς ἐῤῥέϑη, ϑεὸς αὐτὸς ῥηϊδίως. (Vers. 555.) καὶ δὴ ἀναβὰς ὅϑι τυχὸν δρίος, τουτέστι 

δάσος, ἦν πολυανϑέος ὕλης, κείμην πεπτηὼς, ὡς καὶ αὐτὸ προεδηλώϑη. οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες 

φοίτων. ἀλλ ἐπεὶ οὔ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι μαίεσϑαι προτέρω, τουτέστι ζητεῖν ἐπὶ πλέον προσω- 3o 

τέρω, oi μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον, ἐμὲ δ᾽ ἔχρυψε ϑεὸς αὐτός. (Vers. 539.) ρα δὲ τὸ, γαίης πολλὸν 

ἀπέπλω ναῦς, ἀορίστως λεχϑέν. τὸ μέντοι πρὸ αὐτοῦ ( Vers. 501.) ἀλλ᾽ ὅτε Κρήτην ἐλείπομεν οὐδὲέ τις 

ἄλλη φαίνετο γαιάων ἀλλ οὐρανὸς ἠδὲ ϑάλασσα, oUy οὕτως ἦν ἀόριστον, ἀλλὰ πάνυ πολὺ ἐδήλου 

πελάγισμα. ἐν ᾧ καὶ ὅρα τὸ, οὐδέ τις ἄλλη γαιάων. τὸ γὰρ ἄλλη πρὸς διαστολὴν τῆς Κρήτης κεῖται; 

γαίας οὔσης, ὡς προδεδήλωται. οὕτω δὲ xci ἐν τῷ, ἀλλ ὅτε δὴ τὴν νῆσον ἐλείπομεν, “πρὸς διαστολὴν 

τῆς κατὰ τὴν νῆσον ταύτην γαίας κεῖται. ἀστεῖον δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ Κρήτην μὲν ἁπλῶς ὀνομάσαι 

ὡς φύσει περίκλυτον, ( Vers. 344.) ᾿Ιϑάκην δὲ περιφράσαι ἐν τῷ, ἑσπέριοι δ᾽ ᾿Ιϑάκης εὐδειέλου ἔργ 

$0 ἀφίχοντο, ἵνα τῇ περιφράσει σεμνόν τι προςλάβηται 7) πατρίς.  ( Vers. 541.) Τὸ δὲ ix uiv εἵματ 

549 ἔδυσαν, τὸν παρὼ τοῖς ὕστερον λωποδύτην συνέϑετο. (Vers. 554.) Τὸ δὲ στενάχοντες τραχυφωνοτε- 

ρον τοῦ στενάζοντες καὶ δοχεῖ ἐγκεῖσϑαι αὐτῷ ἰαχή. ( Vers. 525.) Τὸ δὲ, καὶ vv xtv ἐς δεχάτην γενεὴν 

ἕτερόν γ᾽ ἔτι βόσχοι, τόσσα ἐνὶ μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος, πλούτου περιουσίαν δηλοῖ. παραλα- 

λεῖ δ᾽ ἐν τούτοις Ὀδυσσεὺς, & ἐκ τῶν Φαιάκων χτήματα ξυναγείρατο, χαλκόν τὲ χρυσόν τὲ ἅλις ΞΟ τον ; 

τὲ ὑφάντην, 0 ἐστι εὐὐφῆ, ὡς καὶ προδεδήλωται. * ( Vers. 561.) Ὅτι κεῖται καὶ ἐνταῦϑα τῦ νᾶ δειλὲ, io 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ. τοῦτο μέντοι νῦν καὶ ὑπερϑετικῶς συντέτακται, ἁπλοῦν μὲν ὃν, ληφϑὲν δὲ ἀντὶ ὑπερ- 

ϑετιχοῦ, ἢ ἀλλ᾽ ἀντὶ συγκριτικοῦ. φησὶ γάρ" ἃ δειλὲ ξείνων, ἀντὶ τοῦ δειλαιότερε ἢ δειλαιότατε, ὁποῖον 

τι καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ, δαιμόνιε ξείνων. ἔχει δέ τι οἴκτου τὸ, & δειλὲ ξείνων, ἢ μοι μάλα ϑυμὸν ὀρινας 

ταῦτα ἕχαστωα λέγων, ὅσα δὴ πάϑες ἠδ᾽ ὅσ᾽ ἀλήϑης. ( Vers. 565.) δυσπιστία δὲ λόγου τὸ, ἀλλὰ τα 

4ο οὗ κατὰ χόσμον ὀΐομαι, ἤγουν ἄκοσπμα νομίζω, οὐδέ με πείσεις εἰπών" τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα μαψυ- 5o 

δίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ᾽ εὖ οἶδα καὶ αὐτός. (Vers.305.) Καὶ ὅρω τὸ μαψιδίως ψεύδεσθαι. δηλοῦν 

ὡς τὸ μὴ μάτην ψεύδεσϑαι οὐ πάνυ ψεκτόν.  ( Vers. 561.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ & κλητιχκὸν ἐπίῤῥημα ὃν, 

χαϑὰ καὶ τὸ ὦ, ἔχει πρὸς τῇ κλίσει, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται, καί τινὰ πλείω ἔμφασιν ἐπὶ σχετλιασμῷ 

ἢ ϑαύματι κατὰ τοὺς παλαιρὺς ἢ καὶ ἄλλως οἴκτῳ. ὁμοίῳ δέ τινι λόγῳ καὶ τὸ αἱ δυσφορικόν τέ, TON 

ἐστὶ καί που καὶ μεμπτικὲν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, αἰ τάλαν, παρὰ τῷ χωμιχῷ, εἰ καὶ ὡς ταπολ λὰ Bore 2 

xóv ἐστιν, Ὅτι δὲ τὸ ἃ ψιλούμενον xci περισπώμενον καὶ Gyr) τοῦ αἴϑε λαμβάνεται, δῆλον éx τῶν 
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nA cu, οἵ zc χρῆσιν εἰς τοῦτο παράγουσιν. (Vers. 566.) Ὅτι redeo ἐ e ᾿Ιλιάδι καϑ' Ὅμηρον ὁ ὃ Βελ- 

1764; sgogóvriie ἀπήχϑετο πᾶσι ϑεοῖς, οὕτω χαὶ Ὀδυσσεὺς ἐνταῦλϑα ; κατὰ τὸν Δὔμαιον εἰ εἰπόντα" “ἐγὼ δ᾽ εὖ οἶδα 

χαὶ αὐτὸς νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅτ ̓ ἤχϑετο, ἤγουν ὃς ἤχϑετο πᾶσι ϑεοῖς πάγχυ μάλα, 0 πὲρ ἐκ παραλ- 

λήλου δηλοῖ τὸ λίαν. σημεῖον δὲ τοῦ τοιούτου ἔχϑους τῷ δούλῳ τὸ ἀκλειῶς ἐ ἐχεῖνον “Ἱρπυίαις ἀπαχϑῆ- 550 

vct. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ Or ̓ ἤχϑετο, δύναται νοηϑῆναι χαὶ ἀντὶ TOU, OTt ἐμισήϑη, ὃ νόστος δηλαδὴ ἢ ἢ ὃ 
Ὀδυσσεύς. ( Vers. $72, ) Ὅτι à ; ὑπότροπος μὲν ἐν τοῖς ἑξῆς ὃ ὑποστραφεὶς xa παλιννοστήσας, ἀπότρο- 

10 πος δὲ ὃ κεχωρισμένος χαὶ οἷον ἐξόριστος. φησὶ γὰρ Εὔμαιος τῷ "δεσπότῃ" αὐτὰρ ἐγὼ παρ᾽ ὕεσσιν 

ἀπότροπος, ἐφ᾽ οἷς ἑρμηνεύων τί ἐστι τὸ ἀπότροπος, ἐπάγει" οὐδὲ πόλινδε ἔρχομαι, εἰ μή πού τι 
ἡ δέσποινα κελεύσει. ( Vers, $75.) εἶτα δηλῶν τὸ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις φύσει φιλοπαϑὲς & ἑαυτοῦ, “ὀκνηρὸν 

δὲ εἰς τὸ πολυπραγμονεῖν τὰ δεσποτικὰ, φησίν" ἀλλ᾽ οἱ qp ἕχαστα παρήμενοι ἐξερέουσι, χαὶ οἱ, ἄχνυν- τὸ 
ται 7 περὶ Ὀδυσσέως, τουτέστιν οἱ αὐτῷ φίλοι" καὶ οἵ, χαίρουσι βίοτον νήποινον ἔδοντες; ἤ ἤγουν οἱ ἐχϑροί. 

ἀλλ᾿ ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ : ἔρεσϑιαι. (Vers. 579.) οὗ zai αἰτίαν προσϑεὶς ἐπάγει" ἐξ οὗ 
20 δή μ᾽ «Φἰτωλὸ ὃς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύλϑῳ , ὃς δὴ ἄνδρα χτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληϑεὶς ἤλυϑ' ἐμὸν πρὸς 

σταϑμὸν, ἐγὼ δέ μὲν ἀμφαγάπαζον, τουτέστιν ἐφίλουν ̓  ἐφιλοφρονούμην. φῆ δέ μιν οὐκ ἀκοῦσαί που 

χατὰ σὲ, ἀλλὰ ἐν Κρήτεσι παρ᾽ ̓Ιδομενῆϊ ἰδέσϑαι νῆας ἀκειόμενον , τὰς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι. καὶ φάτ᾽ 

ἐλεύσασϑαι ἢ ἐς ϑέρος 1, ἢ ἐς ὀπώρην , πολλὰ χρήματ᾽ ἄγοντα σὺν ἀντιϑέοις ἑτάροισι. καὶ ὅρα ὡς ἑνὸς 

πτωχοῦ ψευσαμένου xci λυπήσαντος τὸν Εὔμαιον ὑπόπτως ἐκεῖνος ἔχον καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς, καὶ ὅτι 

30 zai ὃ τοιοῦτος Αἰτωλὸς κατὰ Κρήτην σχηνοβατεῖ τὰ χατ᾽ αὐτὸν Ἀμεύσματα. μή mors δὲ καὶ εὐφυῶς 

χαὶ ἀστείως τὸ τοιοῦτον ἐϑνικὸν ὁ Αἰτωλὸς, ἐπελέγη ἐκ τῶν ἄλλων ἐϑνῶν τῷ ποιητῇ; ἵνα τὸν ἐπαίτην 
δηλώσῃ. χἀντεῦϑεν χαὶ ὃ κωμικὸς εἴτε χαὶ ἄλλως ἢ "παροιμία ὠφέληταν εἰπεῖν τὼ μὲν χεῖρ᾽ ἐν Αἰτωλοῖς, 20 

ὁ δὲ νοῦς ἐν 'Κρωπρδῶν, εἶτα χατὰ παραγραμματισμὸν Κλωπιδῶν, ἵνα σχωπτικῶς δηλώσῃ τὸν ταῖς χερσὶ 
μὲν αἰτοῦντα xc οἱονεὶ καὶ αὑτὸν λαλοῦντα ἔμβαλε κυλλῇ, τῷ δὲ νῷ κλέπτοντα. ὅτι δὲ οἱ παλαιοὶ καὶ κατὰ 

ἀρ παραγραμματισμὸν τραυλισμοῦ ἐκωμῴδουν, δηλοῖ μὲν. zai τὸ Κλωπιδῶν. "Κρωπιδῶν γὰρ ὥφειλεν εἴγναν 
ὡς ἀπὸ γένους ἢ τόπου. δηλοῖ δὲ παρὰ τῷ αὐτῷ κωμικῷ καὶ τὸ, ὁ λᾶς; ϑέωλος τὴν χεφαλὴν χόλακος ἔχει. 

βούλεται μὲν γὰρ δῆϑεν ᾿“λχιβιάδης ὡς ἐν ὀνείρῳ εἰπεῖν ἐρωτηματικῶς, δρᾶς; 0 Θέωρος τὴν κεφαλὴν 
κόραχος ἔχει. τραυλίζων δὲ ἐχεῖνος, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ «τορῶς εἶχε τῆς γλώσσης, φησίν" ὃ λᾶς, τουτέστιν 
ὃ λίϑος, διὰ σχληρότητα zal δυσαισϑησίαν ὃ ϑέωλος, τουτέστιν ὃν ϑεὸς ἐξολέσει, κεφαλὴν κόλακος 
ἔχει. ἐσκώπτετο γὰρ καὶ ἐπὶ κολαχείᾳ ὃ κωμῳδούμενος. Θέωρος. οὐ μόνον δὲ ἣ χωμῳδία ἐχπίπτουσά ποτε 
τῆς τοῦ ἀμεταβόλου ῥῶ κραυγῆς εἰς τὴν κλαγγὴν τοῦ λάμβδα κατολισϑαίνει, ἀλλὰ καὶ ὃ ποιητὴς οἶδε 

τοιοῦτον μετα) Ῥαμματισμὸν, οὐ παίζων μέντοι ἀλλὰ σπουδάζων. ἐν γοῦν τοῖς χατὰ Φαίακας εἰπὼν ἐπὶ 30 
50 τοίχων τὸ ἐρηρέδαται ἀπὸ τοῦ ἐρείδω, ἐρήρεισται γὰρ "ὃ τοῖχος ἐῤῥοίζησεν οἷον τῷ ἀμεταβόλῳ, ἐληλέ- 

δαται εἰπὼν ἀπὸ τοῦ ἐλῶ ἐλάσω, διττὴ γὰρ φέρεταὶ γραφὴ, ἔλιγξε μέν πως τῷ ἤχῳ, γελοῖον δὲ εἶπεν 

οὐδέν. Ouotov δέ τι γίνεται zc εἴ τις ἐκ τοῦ χρώζω elg τὸ χλώζω καιρίως μεταπέσοι ποτὲ, ἢ &x τοῦ ῥυσό- 

μένος εἰς τὸ λυσόμενος καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. Τετραχῶς δὲ λεγομένων τῶν ἐϑνιχῶν ἀπὸ ἔϑνους, ἀπὸ 
χώρας, ἀπὸ πόλ tug, zai ἀπὸ βασιλείας, “χωρικὸν ἐϑυνιχόν ἐστιν ὃ «Αἰπωλός. δύναται δὲ καὶ ἀπὸ ἔϑνους 
λεχϑῆναι, χαὶ ἀπὸ βασιλείας δὲ, χαὶ μὴν καὶ ἀπὸ πόλεως. χαὶ goi μέν ἐστιν, ὡς ἀπὸ χώρας τῆς 

τῶν Αἰτωλῶν. ἐϑνιχὸν δὲ, χαϑότι ἔϑνος τι καὶ οἱ “Αἰτωλοί. ἀπὸ βασιλείας δὲ, διὰ τὸν προῦπάρξαντα 

Αἰτωλόν. οὕτω zai ὃ ̓ “ργεῖος, ἀπὸ βασιλείας τὸ τοιοῦτον ἔχεν ἐϑνιχόν. ὁμοίως καὶ ὃ Ἕλλην χαὶ ὃ Δαναὸς 

χαὶ ὃ ̓ ἀχαιὸς, ὃς ὅτι χαὶ Aag λέγεται ἐκδρομῇ τοῦ ἰῶτα, ὁμοίως τῷ, παλαιὸς παλαὸς, jiener ἐν τοῖς 

παλαιοῖς. διὸ χαὶ οἱ λέγοντες ̓ “χαιϊχὸν᾽ Ἄργος à ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον διὰ τῆς αὖ διφϑόγγου, καὶ αὖ πάλιν ^o 

᾿“χαϊχὸν διὰ μόνου τοῦ ἰῶτα ὀρϑῶς φράζουσιν, ἐχεῖνο μὲν διὰ τὸν ᾿Δχαιὸν y τοῦτο. 'δὲ διὰ τὸν ᾿Ζχαόν. 
( Vers. 5835. ) ̂  δὲ νῆας ἀχκειόμενον οὐκ ἐπὶ νεοπαγῶν λέγεται vni»; πῶς γὰρ γέαυ &c ξυνέαξαν ἄελλαι; 

θο εἴρηται δὲ ἀντὶ "τοῦ, φιλοκαλοῦντα, ἀναῤῥάπτοντα. ὅϑεν καὶ ἀκέστριαι αἱ ῥάπτριαι ἢ ἀνυφάντριαι. 551 
εἴρηται δὲ περὶ τῆς τοιαύτης λέξεως καὶ ἀλλαχοῦ. εἰχὸς δὲ καὶ ἰατριχῶς εἰρῆσϑαν τὴν λέξιν πρὸς τὸ πά- 

ϑὸς τῶν νεῶν. οὕτω γάρ τις ἀχέσεται νῆας ἃς συνέαξαν ὄελλαι. (Vers. ὅ 384. 2 Ἔν δὲ τῷ; ἐς ϑέρος 

ἢ ἐς ὀπώρην, ὀπώρα, ὡς xc ἀλλαχοῦ, ἢ τὸ μεταξὺ ϑέρους καὶ φϑινάδος 6 ὥρας ἢ τὸ μετόπωρον, ὡς καὶ 
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αὐτὸ οἱ παλαιοὶ φασι. τοῦτο δὲ ἤγουν τὸ εἰς ϑέρος ἢ εἰς ὑπώραν τὸν ᾿Οδυσσέω ἐλεύσεσθαι, καὶ τὸ, 

πολλὰ χρήματ᾽ ἄγοντα, πρὸς : τὰ τοῦ ψευδοξένου Ὀδυσσέως εἰπεν ὃ EU βυμαϊοξ: ὃς καὶ αὐτὸς χτήματά τε 

εἶπε “πολλὰ συναγηγερμένα eive, τῷ Οδυσσεῖ, καὶ καιρὸν ἔϑετο τῆς ἐχείνου ἐλεύσεως ἡμέραν τοῦ uiv1765 

φϑίνοντος μηνὸς , τοῦ δὲ ἱσταμένοιο ᾿ “μονονουχὶ λέγων ὅτι ὡς ὃ Αἰτωλὸς ἐψεύσατο, οὕτω καὶ σὺ ὃ Κρη- 

τιχός. (Vers. 586. sqq.) Ὅτι ὃ μὴ ἀνεχόμενος πλανήτου γέροντος ψευδομένου ἐρεῖ τὸ, καὶ σὺ γέρον 

πολυπενϑὲς, ἐπεὶ σέ μοι ἤγαγε ϑεὸς, μήτε τί pan ψεύδεσσι χαρίζεο, μηδέ τι ϑέλγε, τουτέστιν ἁπάτα. Oi 

γὰρ τοὔνεκ ἐγώ σ ̓ αἰδήσομαι οὐδὲ φιλήσω, ἤγουν ἀμφαγαπάσω, ὡς πρὸ βραχέων εἴρηται, ἀλλὰ τὸν 

ξένιον δείσας αὑτόν r ἐλεαίρων, ἤγουν σέ. ὃ δὲ ξένος εἴ, meo ἀληϑεύειν ϑαῤῥεῖ, οὐχ ἂν ὀχνήσοι τοιαῦται 

εἰπεῖν" 3 μάλα τίς τοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν ἄπιστος, οἷόν Ge οὐδ᾽ ὑμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε 

10 zc sido, ὃ περ ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, οὐδ᾽ ὀμόσας ἐπήγαγον. ἀλλ ἄγε νῦν ῥήτρην. ποιησόμεϑ"" αὐτὰρ ὕπερϑε 

μάρτυρος ἀμφοτέροισι ϑεὸς, ὃς Ὄλυμπον ἐ ἔχε εἰ. δεῖ γὰρ καὶ μαρτύρων τῇ ῥήτρῃ. ἔστι δὲ δήτρη συμφω- 

vic. καὶ συνθήκη ἐπί τισι ῥητοῖς, 0 ἐστιν ὡρισμένοις. οἱ μέντοι μετὰ τὸν Ὅμηρον ono τὴν δημηγο- 

ρίαν φασὶ, χαϑὰ καὶ ὃ sila: Pe 392.) Ex δὲ τοῦ ῥηθέντος ἐπήγαγον καὶ ἐπαγωγι ὁν παρὰ 

τοῖς ὕστερον λέγεται τὸ ἐπφελκτικὸν καὶ ἡδύ. παϑητικῶς δὲ οἱ μεϑ᾽ Ὅμηρον ἐπάγεσίλαί, qaot TÓ ἐφέλκε- 10 

σϑαι καὶ πείϑειν. ( Vers. 587.) Τὸ δέ ye μὴ ψεύδεσσι χαρίξεο; ἄχριβῶς ἔγχει. πολλαχῶς γὰρ ἔστι χαρί- 

ξεσϑαι, δώροις, δεξιώσεσιν, ἀληϑείαις, ψεύδεσι , χαὶ ἑτέροις πολλοῖς. ( Vers. 394.) Τὸ δὲ μάρτυρος 

ἡ ἀπαϑὴς ἀρχὴ τοῦ μάρτυς ἐστὶν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις φαίνεται. ( Vers. 595.) " Ὅτι Οδυσσεὺς ῥήτρην μετὰ 

Εὐμαίου, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐϑέλει ποιήσασϑαι, ἃ 0 ἐστι κοινότερον εἰπεῖν, στοιχῆσαι, λαβεῖν χλαῖνάν τε χιτῶνά 

τε χαὶ εἰς τὸ Δουλίχιον πεμφϑῆναι εἴ περ ἔλϑοι Ὀδυσσεύς. (Vers.3599.) εἰ δέ κέ, φησι, μὴ EO 6t, 

20 δμῶας φησὶν ἐπισσεύσας, τουτέστιν ἐφορμήσας, βαλέειν ἤτοι oy eL μεγάλης κατὰ πέτρης, ὄφρα καὶ 

ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἠπεροπεύειν. ( Vers. 402. sqq: ) Εἴμαιος δὲ δυσανασχετήσας πρὸς τὴν τοιαύτην 

ῥήτρην. ξεῖνε ̓ φησὶν, οὕτω γάρ χέν μου εὐκλείη T ἀρετή τε εἴη ἐπ ̓ ἀνϑρώπους ὃ ἅμ᾽ αὐτίχα καὶ μετόπι- 

σϑεν, ἤγουν μετέπειτα, ὃς σ᾽ ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶχα, τὰ εἰς τροφὴν δηλαδὴ xci στρω- 

μνὴν, αὖτις δὲ χτείναιμι φίλον T ἀπὸ ϑυμὸν ἑλοίμην, 0 δὴ ταυτολ ἰογικὴ περίφρασίς i ἔστι τοῦ κτείναιμι. 
εἶτα καὶ κόμμα ἠϑικῶς ἐπάγων δηλοῦν τὴν ἐντεῦϑεν ϑεομηνίαν φησί" πρόφρων ἂν ἔπειτα λιτοίμην 

ϑεὸν, ὅ περ διπλῆν ἔννοιαν ἔχει. ἢ γὰρ λέγειν βαρέως χαὶ εἰρωνικῶς χατ ᾿ἀντίλφρασιν, ὡς οὕτω πρό- 20 
qoov ἂν εὐξαίμην ϑεῷ Svío φονεύσας &vov, ἢ καὶ ἄλλως χατὰ “συναλοιφὴν; ὅτι οὕτως ἂν πρό- 

goov YrOL ἑκούσιος xal μετὰ ῥήτρης ἀλιτοίμην ἤγουν ἁμάρτοιμι εἰς ϑεόν. (Wers.403.) Καὶ ὅρα, 

ὡς οὐ μόνον τῶν αὐτίχα μέλει τῷ δούλῳ εὐγενῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν μετέπειτα. ep 4o4.) Τὸ δὲ, 

30 ὃ ὅς σ᾽ ἐπεὶ ἤγαγον, ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ xov καὶ σύνηϑες τοιοῦτον" εἴ σὲ ἀγαγὼν οἴκαδε, 
εἶτα κτείναιμι. ( Vers. 405.) "Ev δὲ τῷ, αὖτις δὲ χτείναιμι, περιττὸς ὃ ὀἰριδιθμδα ληφϑεὶς συνή- 
ϑὼς ἀντὶ τοῦ δή. 

(Vers. 407.) Ὅτι προτρεπτικὸν εἴς δόρπον 70, νῦν δ᾽ ὥρη δόρποιο. τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι 
εἶεν, tv ἐν χλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεϑα δόρπον. Ἔστι δὲ τὸ, τετυκοίμεϑο δόρπον, χατὰ τὸ, τετύχοντό 

τε χρόνο. ( Vers. 411.) Ὅτι ἤϑεα συῶν λέγει τὰς συνήϑεις κοίτας, oiov, σύας ἕρξαν κατὰ ἤϑεα κοι- 

μηϑῆναι. γίνεται δὲ τὸ ἕρξαν ἀπὸ τοῦ ἔργω, οὐ τοῦ δηλ οὖὔντος τὸ “πράττω, 0 καὶ τρισυλλάβως ἐέργω λέγε- 

Ἐπ: ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἔοργα, ἀλλὰ τοῦ σημαίνοντος τὸ ἐγκλείω, ἀφ᾽ οὗ τὸ εἴργω τὸ παρ ̓ ᾿Αττικοῖς δασυ- 

ψόμενον, ὡς ἢ εἰρχτὴ δηλοῖ χαὶ ἢ κάϑειρξις. ( Vers. 412.) λέγει δὲ καὶ κλαγγὴν συῶν τὴν ὀξεῖαν f βοήν. 
ἔφϑη δὲ καὶ ini κυνῶν τὴν λέξιν εἰπεῖν. (Vers. 414.) xol ἱερεύσειν δὲ τὸ σφάξειν" ἄξεϑ' ὑῶν τὸν ἄρι- 

áo uei ἵνα ξείνῳ i ἱερεύσω τηλεδαπῷ: ( Vers. 415.) λέγει δὲ καὶ ὀνήσεσϑαι τὸ ὠφεληϑῆναι ᾿ ἀπὸ τοῦ φαγεῖν, 30 

ἀφ᾽ οὗ καὶ ὄνειαρ τὸ βρῶμα, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ" «ce ἣν ἔννοιαν xci ἐν ᾿Ιλιάδι ἐῤῥέϑη τὸ, ἔπειτα δὲ 
αὐτὸς ὀνήσεων πιών. ᾿ΙΪστέον δὲ ὅτι τὸ, ἱερεύσω ξείνῳ, δύναται ῥηθῆναι καὶ ἀντὶ τοῦ, ϑύσω χάριν 

τοῦ ξείνου. ( Vers. 416.) Ὅτι λόγος ἀνδρῶν πονούντων ἀκερδῶς ἄλλοις τὸ, οἵ περ οἰζὺν δὴν ἔχομεν 
πάσχοντες, ἄλλοι δ᾽ ἡμέτερον κάματον νήποινον t ἔδουσιν. (Vers. 422.) Ὅτι ἐν τῷ ἱερεύεσθαι ὧν μάλα 

πίονα πενταέτηρον, ὃν ἔστησαν ἐπ᾽ ἐσχάρῃ, συβώτης ov λήϑετο ἀϑανάτων, QUT γὰρ κέχρυτ᾽ dya- 

ϑῆῇσιν. ἀλλ 0 γ᾽ ἀπαρχόμενος χεφραλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν ἀργιόδοντος vog, c ve? -v ἄλλοις ἐῤῥέϑη, 
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ἄρ χάριν προϑύματος αὶ ὡς εἰς ἀπαρχὴν ϑυσίας, ἔτι δὲ ἀναμνήσει τῆς παλαιᾶς x τριχῶν Ἀξγδύσεως. 552 
zal εὔχετο περὶ τοῦ δεσπότου Ὀδυσσέως, κόψε δὲ ἃ ἀνασχόμενος σχίξῃ 3pvos, ἣν λίπε χείων. (Vers. 426.) 
τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχὴ, τουτέστι τὸν ὗν. εἶτα διασχευάζων φησί" τοὶ δ᾽ ἔσφαξάν τε χαὶ εὗσαν. eo δέ μιν 

διέγευαν. ὃ δ᾽ ὠμοϑετεῖτο συβώτης πάντοϑεν ἀρχόμενος μελέων ἐς πίονα δημόν. (Vers.429.) καὶ τὰ 
μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, πρὸς ὁλοκαύτωσιν δηλαδὴ, παλύνας ἀκτῇ, ὃ πολλαχοῦ κεῖται, καϑὰ xci ἑξῆς τὸ, 

μίστυλλόν T ἄρα T ἄλλα, καὶ ἀμφ᾽ ὀβελ οἷσιν ἔπειραν, ὠὦπτησάν τὲ περιφραδέως ; ἐρύσαντό TE πάντα. 
50 εἶτα ἐπάγει" ( Vers. 452. ) βάλλον δ᾽ εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα, Ἀδ περ ἔχει τι παρηχήσεως. ἀν᾽ δὲ συβώτης 

ἵστατο δαιτρεύσων, περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ἤδη, τουτέστι τὰ καϑήχοντα ἠπίστατο. (Vers. 455, ) eiTe 
ἑρμηνεύων τὸ δαιτρεύσων ἐ "t xai τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμιοιρᾶτο δαΐζων, ἵνα ἦ δαιτρεύειν τὸ δια- 
μοιρᾶσϑαι χαὶ δαΐξειν, ἐξ οὗ ὃ δαιτρός" ue ὃ σαφηνίζων τὸ ἕπταχα λέγει. τὴν μὲν ἴων, τουτέστι τὴν τὸ 
μίαν μοῖραν, ἣν κατὰ κοινοῦ ἐκ τοῦ διαμοιρᾶσϑαι vos, Νύμφῃσι καὶ “Ἑρμῇ Μαιάδος vi? ϑῆχεν ἐπεὺυ- 
ξάμενος. τὰς δ᾽ ἄλλας γεῖμεν ἑκάστοις. νώτοισι δ᾽ Ὀδυσσῆα διηνεχέεσσι γέραιρεν ἀργιόδοντος vog. 

60 χύδαινε δὲ ϑυμὸν ἄνακτος. "βασιλικὸν γὰρ ἦν ἡ τῶν νώτων παράϑεσις, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. 
(Vers. 457.) Δῆλον δὲ ὅτι τὸ, νώτοισι δ᾽ Ὀδυσσῆα γέραιρεν, ἐξ ᾿Ιλιάδος παρείλκυσται ἀπὸ τοῦ, 
γώτοισι δ᾽ iare διηνεχέεσι γέραιρεν ὃ ἐχεῖ βασιλεύς. (Vers. 435.) “4ωρεῖται δὲ μοῖραν ὃ Εὔμαιος 
Νύμφαις μὲν, ἵνα γῆϑεν ἀναδιδοῖεν τροφὰς τοῖς ζῴοις, ὡς ἐπιστατοῦσαι ages χαὶ ἄλσεσι XC ̓ ἑεροῖς 

1766* ποταμοῖς, ὡς προδεδήλωται, Ἑρμῇ δὲ, ὡς καὶ αὐτῷ νομίῳ καὶ αὐξητικῷ τῶν θρεμμάτων, ὃ δὴ 
xat 0 ̓΄“΄πόλλων Ἥλιος ἔχει καὶ αἱ ἀλληγορούμεναι Νύμφαι" ἔτι δὲ. xal ὡς χερδῴῳ. φέρεται δ᾽ ἐνταῦϑα 
χαὶ Σιμωνίδου " χρῆσις αὕτη" ϑύειν Νύμφαις χαὶ Μαιάδος τόκῳ, οὗτοι γὰρ ἀνδρῶν αἷμα ἔχουσι ποιμαί- 
vOY , ἤγουν οὗτοι φυλάττουσι τὸ ποιμενιχκὸν γένος, χαὶ οἷον ζωοῦσιν αὐτούς. εἰχὸς δὲ χαὶ ὡς δολίῳ τῷ 20 

“Ἑρμῇ μοῖραν πρὸς Εἰμαίου διδόσϑαι διὰ τὸν αὐτῷ φίλτατον δεσπότην Ὀδυσσέα, ὃς αὐχεῖ πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις μέλειν ἐν δόλοις. ὅϑεν ἴσως καί τις αὐτοῦ δρηλης 4ολίος παροξυτόνως ὠνόμαστο, παρονομασϑεὶς 

ἐκ τοῦ φίλου δόλου. ὅτι δὲ “Ἑρμοῦ ἐπίϑετον ὃ δόλιος, δηλοῖ καὶ ὃ ἱστορήσας, ὅτι μαντευομένῳ τινὰ" 
περὶ σωτηρίας χρησμὸς ἐδόϑη ϑύειν “Ἑρμῇ δολίῳ, δηλῶν, ὡς δόλῳ χρὴ σωτηρίαν περιποιήσασϑαι. 
Δῆλον δὲ ὡς ἡ ἐνταῦϑα »γοουμένη μοῖρα κοινότερον λαλεῖται, OU μὴν κατὰ τὴν δαιμονίαν μοῖραν τὴν 

συστοιχοῦσαν τῇ πεπρωμένῃ χαὶ τῇ ἀνάγκῃ, οὐδὲ μὴν κατὰ τὴν ἄλλην, ἣν εἰς ταυτὸν τῇ τύχῃ τιϑέντες, 
10 εἶτα ὡς μέσην λέξιν ὁμοίως τῇ τύχῃ ἐκ τῶν ἐπαγομένων διευκρινοῦσιν εἴτε ἀγα" ϑή ἐστιν εἴτε φαύλη" 

ὡς γὰρ τὸν τῆς τύχης δυασμὸν διασαφεῖ ὃ ὁ εἰπὼν εὐτυχίαν ἢ δυστυχίαν, τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ ϑαίμονος τοῦ 
χατὰ τύχην, οὕτω ποιεῖ καὶ ἐπὶ μοίρας. οὐχοῦν μοιρηγενὴς παρ᾽ Ὁμήρῳ νοοῖτο ἂν, 0 μέτοχος μοίρας 
ἀγαϑῆς, διὰ τὴν ἐπαγωγὴν τοῦ ὀλβιόδαιμον" οὗ γὰρ δαίμων ὄλβιος, ἐκείνου τοιαύτη καὶ ἡ μοῖρα καὶ $o 
τὸ ἀνάπαλιν. ἐφ᾽ οὗ γὰρ ἐῤῥέϑη τὸ, δαίμων ὃς ἔστι σοι βαρὺς, ἐχείνῳ βαρεῖα καὶ 1j μοῖρα ὡς καὶ 7j 
τύχη. ταυδοδύναμα γὰρ παρ᾽ Ἕλλησι μοῖρα δαίμων καὶ τύχη. Μαίας δὲ υἱὸς ὃ “Ἑρμῆς διά τε τὸ ἐν 
ξῴοις ϑρεπτιχὸν καὶ ἐπιμελὲς ὁποία τις καὶ ἡ ἐν ἀνθρώποις μαῖα. καὶ ἀλληγορικῶς δὲ διὰ τὸ τοῦ  Ep- 
μοῦ λόγου ζητητιχὸν xcà ἐρευνητικόν. οὐχ᾽ ὑποχοριστικὸν δὲ dj μαιὰς, ἀλλὰ πρὸς διαστολὴν τῆς ἁπλῶς 
μαίας, ἵνα μὴ ἐκφωνοῖτο χαὶ αὕτη κατ᾽ ἐκείνην. ἴσως δὲ ἀπὸ τῆς τοιαύτης μαίας ἢ μαιάδος καὶ 6 Ev- 
puras χέχληται. ὡς ἂν τῷ “Ἑρμῇ φιλοῖτο οἷα παρωνυμούμενος τῇ μητρί: οὗ ἕχητι χαὶ εὐτυχεῖ τὸ ἔργον 

αὐτῷ, ( Vers. 421.) Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαϑῆσιν, ἔπαινος εὐσεβείας ἐστίν. ἐξ οὗ 
ἀνάπαλιν ἔστιν εἰπεῖν, ὡς ὃ μὴ τοιοῦτος οὐ κέχρηται φρεσὶν aye cis. ( Vers. 425.) Τὸ δὲ κόψε σχίζῃ 
ἀντὶ τοῦ ἔπληξεν, ἔκρουσεν, ὡς ἐπὶ συγχύσει τοῦ ἐγκεφάλου. ἄλλως γὰρ χαὶ σφάζξεται ὃ τοιοῦτος ee 

20 Τὸ ài κἀνασχόμενος εὕρηται ἄλλ Leo καὶ “ἀνασχὼν ἤτοι ἀνατείνας ἢ τὴν σχίξαν 5 ἢ τὴν χεῖρα. Τὸ δὲ ἣν 4o 
λίπε κείων, ἢ ἀντὶ τοῦ χέων πῦρ χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἐδηλώϑη γὰρ ἤδη ὡς καὶ διὰ τοῦ ξ γράφεται 
πρωτότυπον ὃν τοῦ ἑτέρου χαίειν ὃ διὰ διφϑόγγου γράφεται, ἢ μᾶλλον ἀντὶ τοῦ σχίζων" χέω γὰρ πρω- 553 
τότυπον, ἀφ᾽ οὗ τὸ κεάζειν καὶ τὸ χέασε xci τὸ κεάσας καὶ ὕσα τοιαῦτα. ἐξ αὐτοῦ δὲ τὸ κείω ἐπενϑέσεν 
τοῦ ἰῶτα χαϑ' ὁμοιότητα TOU, τελέω τελείω καὶ χέω χείω τὸ κεῖμαι καὶ τῶν ὁμοίων. ( Vers. 427. ) Τί δὲ 
τὸ εἷσαν χαὶ τὸ διέχευσαν. χαὶ τὸ ὠμοϑετεῖν., ἐν πολλοῖς ἐδηλώϑη. δῆλον δὲ ὡς διχῶς καὶ ὠμοϑετεῖν καὶ 

ὠμοϑετεῖσθτν γέμεται, ὡς δηλοῖ νῦν τὸ, ὃ δ᾽ ὠμοϑετεῖτο συβώτης, 0 περ ὅτι καὶ ἀπαργύ Tg ἔστι 
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τῶν τοῦ ἱερείου μελῶν, δηλοῖ τὸ, πάντοϑεν ἀρχόμενος μελέων, καὶ μετ᾽ ὀλίγα τὸ, ἄργματα ϑῦσε ϑεοῖς. 

“Δῆλον δὲ ὅτι διαχεύεται μὲν ἱερεῖον ἁδρομερῶς, μιστύλλεται δὲ εἰς βραχέα τινὰ, καὶ Ort ἐκ τοῦ τοιού- 

rov διαχεύειν καὶ τὸ διαχέεσϑαι εἴρηται παρὰ τοῖς ὕστερον, ὡς τοῦ χαίροντος μὴ ἔχοντος ἑαυτὸν συνά- 

γειν, ἀλλ᾽ ἐχχέοντος εἰς πλατυσμόν. (Vers. 458.) Τὸ δὲ ἐς πίονα δημὸν, ἔστι μὲν ἑρμηνεία τις 

ἢ παράφρασις τοῦ, κατά vs χνίσσῃ ἐκάλυψαν. λέγει δὲ δημὸν τὴν xviocav, τὸν ἐπίπλουν, ὃς χατὰ 

* Hoo*Otevày εὐανάδοτός ἐστι πρὸς τὴν ὄσφρησιν οὐκ αὐτοτελὴς περιτεϑειμένος τοῖς μηρίοις, ἕνϑα So 

διαλαμβάνων ἐκεῖνος καὶ περὶ χνίσσης φησὶν ὅτι ὥς πὲρ στῶ στίζω ToO τρίζω, οὕτω καὶ xvo χνίζω τὸ 

ἐξεπιπολῆς καὶ ἰσχνῶς καταξύω, οὗ μέλλων χνίσω, ἀφ᾽ οὗ ἡ κνῖσα, ἔχτασιν μέν, φησι, λαβοῦσα τοῦ 

ἰῶτα, δηλοῦσα δὲ τὴν κατ᾽ ὀλίγον ἀπὸ τοῦ ὀπτωμένου ἀναφορὰν τῇ ὀσφρήσει προσίζουσαν. ὃ δ᾽ αὐτὸς 

10 ἐχεῖ διασχευάζων xoi ὡς ταυτόν ἐστι τό,τε ξύειν καὶ τὸ χνεῖν ἤτοι κόπτειν, ἐξ οὗ καὶ τὸ κνίζειν λέγε- 

ται, παράγει χρήσεις τοιαύτας. ξύομαι δ᾽ οὐδὲν ἰσχύων, τουτέστι κνῶμαι" καὶ Σώφρων, βαιὰ δ᾽ ἔξυ- 

Gp ἐκ ποδὸς εἰς κεφαλὴν, ἤγουν κέχνησμαι. καὶ ξύσιλον δέ, φησιν, ἀποφαίνεταί τινὰ ἐκ τοῦ συνε- 

χοῦς ἐν τῷ γήρᾳ χνησμοῦ. φέρει δὲ καὶ “ημοχρίτου χρῆσιν ταύτην" ξυόμενοι ἄνϑρωποι ἥδονται, καί 

σφιν γίνεται & περ τοῖς ἀφροδισιάζουσιν. ( Vers. 4.27.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σαφέστερον ἄλλως τὸ ὠμοϑετεῖτο 

πάντοϑεν ἀρχόμενος ἐς δημὸν, ἔστι νοῆσαι ὡς ἑρμηνείαν τοῦ ὠμοϑετεῖν. δῆλον γὰρ ὡς τὰ ὠμὰ ἐτίϑεντο 

ἐς δημὸν, ἵνα ῥᾷον ἐχκαίοιντο. (Vers. 429.) Τὸ δὲ ἐν πυρὶ βάλλε παλύνας, τουτέστι λευχάνας καὶ 

καταπάσας, ἀλφίτου ἀκτῇ, τουτέστι δώρῳ ἢ κλάσματι, ὡς πολλαχοῦ δεδήλωται, δηλοῖ μὲν, ὡς τῶν 

ἀρτοποιουμένων ἀπήρχοντο ἐν τῷ "ϑύειν. ἀναμιμνήσκει δὲ καὶ ὡς πρὸ τῆς τοῦ λιβανωτοῦ εὑρέσεως εἰς 4o 

μνήμην τῆς πάλαι διαίτης ἐθυμίων τότε ἀλφίτοις, ἢ xe? αὑτὰ ἢ μετὰ τῶν ἄλλων ἀπαρχῶν, ἃς ἀπάρ- 

20 γματα ἐρεῖ ὃ ποιητής. ἕτεροι δὲ τὸ παλύνας ἀλφίτοις εἶπον ἀντὶ τοῦ μαζοποιήσας καὶ συναναδεύσας τὰ 

ἄλευρα. (Vers. 452.) ᾿Πλεοῖς δὲ ταῖς μαγειρικοῖς λέγει τραπέζαις κατὰ γενὸς ἢ ἀρσενικὸν 1) καὶ οὐδέ- 

τερον, ὡς δηλοῖ παρὰ τῷ κωμιχῷ τὸ, κάϑελε τοὐλεόν. ἐκ τούτου δὲ, ἐλέατρος παρὰ τοῖς ὕστερον ὃ δαι- 

τρός. ἐδέατρος μέντοι διὰ τοῦ δέλτα ὃ προγεύστης. δῆλον δ᾽ ὅτι ὁ ἐλεὸς καὶ εἰλεὸς λέγεται ἐπενϑέσει τοῦ 

ἰῶτα. (Vers. 434.) ' Ev δὲ τῷ, ἕπταχα, ὃ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἑπταχῇ ὅμοιως τῷ, διχῇ δίχα καὶ τοῖς ἑξῆς» 
τέτραχα πέντοχα ἕξαχα, δηλοῖ τὴν πολλὴν διαφορὰν τοῦ πενταἑετήρου μάλα πίονος ὑὸς πρὸς τοὺς 

πρὸ βραχέων σφαγέντας δύο χοίρους. οἱ μὲν γὰρ ὀπτηϑέντες παρετέϑησαν τῷ Ὀδυσσεῖ, ἀρκέσοντες 
? μόνῳ αὐτῷ ἢ αλλὰ καὶ τῷ Εὐμαίῳ. οὗτος δὲ Ó πενταέτηρος ἕπταχα μεμοιραμένος ἀρχέσει τῇ μὲν 

peo μοίρᾳ Endet ϑυσίαν, ταῖς δὲ λοιπαῖς Ὀδυσσεῖ vs καὶ Εὐμαίῳ καὶ λοιποῖς τέσσαρσιν.  ( Vers. 455.) 

Or δὲ πθουτοτο χει τεῦ τῆς κοινότερον λεγομένης μοίρας, ἀφ᾽ ἧς τὸ μοιρᾶσϑαι, οὕτω καὶ τὴς κατὰ 

ὅ0 τὴν πεπρωμένην ῥῆμα τὸ μείρω, οὐκ ἔστιν κἀμφιβαλεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ τῆς ὁμωνύμου αἴσης προῦπό- 50 

ande τὸ δαίω, ἔτι δὲ καὶ τοῦ αἰσίμου. διὸ μετὰ τὸ συβώτης δαιτρεύσων, 0 περ ἀπὸ τοῦ δαίω γίνεται, 

ἐπῆχται τὸ, περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ἤδη, ταυτὸν δὲ εἰπεῖν, αἴσια καὶ ἐναίσιμα, ἤγουν χατ᾽ αἶσαν, ἧς 

ϑέμα τὸ δαίω ἤτοι μερίζω, 0 07) μερίζω ἐκ τοῦ μείρω μερῶ γέγονε κατὰ παραγωγήν. ( Vers. 434.) Ὅτε 
δὲ τὸ μείρω καὶ ἀμείρω λέγεται πλεονασμῷ ἐϑίμῳ τοῦ ἄλφα, ᾿Ησίοδος ἔδειξεν ἐν τῷ, τρίτην ἀπαμείρε- 
ται αἶσαν. ἔνϑα φοίνεται καὶ ὅτι συγγενῆ, ὥς περ τὸ ἀπαμέίρειν καὶ ἡ αἶσα, οὕτω καὶ τὸ δαίειν καὶ 

7» μοῖρα. χρῆσις "δὲ κατὰ τὴν τοῦ ᾿ Hot0ov καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἐν τῷ, ἥμισυ γάρ τ᾽ ἀρετῆς ἀπαμείρεταν 
εὐρύοπα Ζεὺς ἀνδρῶν, οὺς ἂν δὴ καὶ ἑξῆς, 0 meg σημαίνει ὅτε παρώ τίσιν ἄλλοις εὕρηται κατ᾽ ἑτεροίαν 

goce FRtow: ΘΟ ὅτε γύου ἀπαμείρεται, ἤγουν τὸ ἥμισυ τῆς φρονήσεως. ὅτι δὲ χαϑὰ ἐν τῷ ἀμείρεται; 

οὕτω xai ἐν τῷ ἄσταχυς καὶ ἀσταφὶς πλεονασμός ἐστι τοῦ ἄλφα, πολλαχοῦ δεδήλωται. ( Vers. 440.) 
40 Ὅτι εὐχή τινος τιμωμένου πρὸς τὸν τιμῶντα τὸ; αἴϑ' οὕτως φίλος ϑεῷ πατρὶ γένοιο ὡς ἐμοὶ, OrTU μὲ 

τοῖον ἐόντ᾽ ἀγαϑοῖσι γεραίρεις. ᾿Οδυσσέως δὲ τοῦτο ὑπὲρ Εὐμαίου εὐχὴ, ὃς τὸν δεσπότην νώτοις ὑὸς διη- 
γεκέεσσι γέραιρε. Σημείωσαι δὲ ὅτι καὶ ἐν *" Ιλιάδι χεῖται τὸ, αἴϑε οὕτω φίλος Διὶ πατρὶ γένοιτο dd 6o 

ὅμοι" ἄπο ἐναντίας μέντοι διαϑέσεως. Gy eret γὰρ ἐκεῖ κατὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὃ τοῦτο λέγων καὶ οὐχ ὡς 

ἑνταῦϑια εἰς ἀγαϑὸν ἐπεύχεται. ( Vers. 443.) Ὅτι εὐνοοῦντος ξενοδόχου λόγος τὸ, ἔσϑιε δαιμόνιε ξείς 
γῶν xc τέρπεο τοῖςδε, οἷα πάρεστιν. (Vers, ἀ44,) εἴτα ἐπιπλέκει γνωμιχὸν ὃ τοῦτο παρὰ τῷ Toni 
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( Vers. 443.) καὶ ὅρα τὸ, δαιμόνιε ξένων, συνταχϑὲν ὡς οἷον ὑπερϑετικὸν, καϑιὰ καὶ πρὸ ὀλίγων ἐση- 554 
μειώϑη. (Vers, 444.) Τὸ δὲ τὰ μὲν δώσει τὰ δ᾽ ἐάσει, γοργῶς μὲν παρισοῦται πρὸς χάλλος. δηλοῖ δὲ 
τὴν ἐν ἀνθρώποις εὐδαιμονίαν κεκραμένην ἐξ ὧν τε ϑέλομεν καὶ ix τῶν μὴ τοιούτων, κατὰ τὴν Ὁμηρι- 
xijv δόξαν ἣν ἐν τῇ Ιλιάδι δεδήλωχε,. (Vers. 445.) Τὸ δὲ, 0 ἂν ἐθέλει, κατάβασίς ἐστιν ix πληϑυντι- 

10 χοῦ εἰς ἑγικὸν συνήϑης τῷ "ποιητῇ. ( Vers. 446.) Ὅτι τὴν πρὸ βραχέων φρασϑεῖσαν σύντομον ϑυτι- 
xxv διασχευὴν, ἢ τῇ σμιχρότητι συνεξομοιοῦτο τῆς ϑυσίας, εἷς γὰρ ὑς ἱερεύϑη, γοργότατα νῦν 
ἐπιτέμνων ὃ ποιητής φησι περὶ Εὐμαίου οὕτως: ἔφη δή" καὶ ἄργματα, τουτέστιν ὡς ἐῤῥέϑη ἀπαρ- 
χὰς, ἔϑυσε ϑεοῖς, ἤγουν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἐθυμίασεν. οὐδέ ποτε γάρ, φασι, παρὼ τῷ ποιητῇ τὸ 
ϑῦσαι ἀντὶ τοῦ σφάξαι ἱερεῖον λέγεται. συλλαλεῖ δὲ τούτοις καὶ ὁ γράψας, ὅτι σφάξαι μὲν τὸ ἱερουρ- 
γῆσαι ζῷον, ϑῦσαι δὲ τὸ ϑυμιάσαι. ϑύη γὰρ τὰ ϑυμιάματα, ὅϑεν καὶ νέφος ϑυόεν, καὶ κόλπος ϑυώ- 10 
One. φέρει δ᾽ ἐκεῖνος καὶ χρῆσιν τοῦ πρώτου μὲν τὸ, ἔσφαξαν xcl ἔδειραν, τοῦ δευτέρου δὲ τὸ, ϑεοῖσυ 

30 δὲ ϑῦσαι ἀνώγει Πάτροκλον. ὅτι δὲ τὸ ϑύειν καὶ ἐπὶ τοῦ ϑυμιᾶν κεῖται, Θεόκριλτος ἐν ταῖς φαρμακευ- 
τρίαις δηλοῖ σαφέστατα. ( Vers. 448.) εἶτα εἰπὼν καὶ ὡς ἔσπεισεν αἴϑοπα οἶνον, ὅ πὲρ ἐν τῇ πρὸ τού- 
τῶν διασχευῇ ἐσίγησε, λέγει ὅτι ἕζετο 5 παρὰ μοίρῃ ὁ Εὔμαιος ἤγουν παρὰ τῇ ἑαυτοῦ μερίδι. 
(Vers. 449.) πλάττει δὲ καὶ Μεσαύλιόν τινα δοῦλον τοῦ Εὐμαίου, ὃν συβώτης φησὶν αὐτὸς ἐκτήσατο 
πριάμενος ἐκ Ταφίων, οἷος, τουτέστι μόνος καϑ' ἑαυτὸν ἀποιχομένοιο ἄνακτος. καὶ ἣν μὲν καὶ τοῦτο 
ἑρμηνευτιχὸν τοῦ οἷος. (Vers. 45 1.) ὁ δὲ καὶ σαφέστερον ἐφερμηνεύων ἐπάγειν" νόσφιν δεσποίνης καὶ 
"daéprao γέροντος. (Vers. 449.) οἰκεῖον δὲ ὄνομα δούλῳ ἀγροίκῳ ἤγουν ἀγροτικῷ τὸ Μεσαύλιος, ἀπὸ 
τοῦ μέσαυλον, 0 πέρ ἐστιν ἀγροτικὴ ποιμενικὴ κατοικία, ὡς δηλοῖ καὶ ἡ ̓Ιλιὰς ἐν τῷ, ὅτε οἱ μέσαυλον 
ἵκοντο. εἰ δὲ μὴ μόνον δεσποτικχοὶ οἰχέται ὑπὸ τῷ LEvuaio εἰσὶν, ἀλλὰ καὶ δοῦλον αὐτὸς ἰδιόκτητον ἔχει, 20 
καλῶς ἄρα ὄρχαμος ἀνδρῶν λέγεται. ( Vers. 452.) οἰκονομικὴ δ᾽ ἐνταῦϑα ἡ ἱστορία ὡς τῶν εὐνουστά- 
των δούλων καὶ πεχουλιαζομένων ἀκωλύτως ὡς ταπολλά. «Τηϊστὰς δὲ τοὺς προεγνωσμένους Ταφίους καὶ 
ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς ἱστορεῖ, τυχὸν δὲ καὶ ἄλλως ἐμπορικούς. ἐξ ὧν Εὔμαιος τὸν Μιεσαύλιον πρίατο 
κτεάτεσσιν ἑοῖσιν, ὡς ὃ ποιητής quow (Vers, 450.) λέγει δὲ τοὺς το:ούτους ἀγρότας καὶ. μέχρι 
κόρου νῦν φαγεῖν, εἰπών" οἱ δ᾽ ἐπὶ κοῖτον, ὅ ἐστιν ἐπὶ κοίτην σίτου χαὶ χρειῶν, κεκορημένοι ἐσσεύοντο. 

ὅ0 * ( Vers, 457.) Ὅτι καινοποιὸς ὧν Ὅμηρος, ὡς ταπολλὰὼ, προτίϑεται κἀνταῦϑα εἰπεῖν τι πλασματικῶς 
γλαφυρὸν καὶ ἀνέλπιστον. ὑποτίϑεται γὰρ νύκτα τυχαίως οὕτω γενέσϑαι ψυχρὰν, καὶ οἵαν ἀναγκάσαι 
τὸν ψευδοπλάνητα τοῦτον ῥιγοῦν. ( Vers. 469.) εἶτα πλάττεν καὶ αὐτὸν δεξιῶς ἀναμιμνησχόμενον ἐν τῷ 
ψύχεσθαι, ὅπως ἐν ὁμοίῳ καιρῷ αὐτὸν ἐν τῇ Τροίᾳ δ᾿ Ὀδυσσεὺς καταπεπονημένον ὑπὸ ῥίγους εὐμεϑόδως 

40 φχτίσατο χαὶ ἐσχέπασε xai ζηλτοῦντα καὶ νῦν ὕμοιόν τι γενέσϑαι εἰς αὐτόν. (Vers. 460.) 0 περ ἔσται, 80 
& πὲρ αἰδεσϑέντες τοῦτον οἱ περὶ τὸν Εὔμαιον δοῖεν παχεῖαν χλαῖναν κατὼ τοῦ χειμῶνος, ὁποία τις 
ἡ μὴ μόνον ἀλεξήνεμος λεγομένη, ἀλλὰ καὶ χειμάμυνα ὡς ἐν ῥητορικῷ κεῖται λεξικῷ ἐκεῖνο μὲν διὰ τὸ 
ἀλέγειν, 0 ἐστιν ἀποσοβεῖν τὸν ἄνεμον, τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἀμύνειν τὸ χεῖμα, & δὴ τῆς αὐτῆς ἐννοίας 955 
εἰσίν. (Vers, 45 7.) ἔστι δὲ ἡ Ὁμηρικὴ ἐν τῷ τοιούτῳ πλάσματι φράσις τοιαύτη" νὺξ δ᾽ do ἐπῆλϑε χακὴ 

So σχοτομήνοις, ὗε δ᾽ ἄρα Ζεὺς πάννυχος. ( Vers. 458.) αὐτὰρ cn Ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος. καὶ κτοῦτο 
uiv ἔχρρασις καχῆς γυχτός. ( Vers.459.) τὰ δὲ. ἑξῆς ἐν οἷς πειρητίζει τοῦ συβώτου εἴ πως. χλαῖναν 
ποϑὲν λάβοι, ἐπεὶ αὐτοῦ κήδετο Aüjv, τοιαῦτα εἰσί τ χέχλυτε νῦν, εὐξάμενός τοι ἔπος ἐρέω. οἶνος γὰρ 
ἀνώγει, ἠλεὸς, 0g τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονώ περ μάλ᾽ ἀεῖσαι, «καί ϑ᾽ ἁπαλὸν γελάσαι, καί τ᾽ ὀρχήσασϑαι ἀνῆκε, 
καί τι. ἔπος προέηκεν ὅ πέρ v ἄῤῥητον. ἄμεινον, ( Vers, 467.) «eive ἐπεί περ εἰκὸς εἰπεῖν τινὰ ὡς ἐπειδὴ 
οἰδας μέϑης ἀπόβλησιν. εἶναι τὸ ῥηθησόμενον. δίγησον φησίν" ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ 4o 

Go ἐπικεύσω, τουτέστιν ἐπεὶ τὸ. μεῖζον. ὡμολόγησα TO; οἴνῳ κάτοχος elvat κἀκεῖϑεν χελεύεσϑιαι εἰπεῖν, οὔκ 
ἂν ὀκνήσω οὐδὲ τὸ ἔλαττον. (Vers, A68.) καὶ εὐϑὺς ἐπερέρει. κατὰ ἀσύνδετον σχῆμα, ὁποῖα τινὰ 
καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι, κεῖνται, οὕτως ed ὡς ἡθώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη, ὡς 00" ὑπὸ Τροίην λόχον iis 

1768agrivavrsz. ἡγείσϑην δ᾽ Ὀδυσσεύς τε καὶ Μενέλαος." τοῖσι δ᾽ ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγὼν, αὐτοὶ γὰρ ἄνω- yov. ἀλλ᾿ ὅτε δή ῥ᾽ ἱκόμεσϑα ποτὲ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος, ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνὰ ἀνδό- 
νακας καὶ ἕλυς im τεύχεσι πεπτηῶτες κείμεθα. νὺξ δ᾽ ἂρ ἐπῆλϑε κακὴ Βορέαο πεσόντος; (Vers. 476.) 
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πηγυλὶς, ἤγουν παγετὸς κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἢ παγετώδης. αὐτὰρ ὕπερϑε χιὼν γένετ᾽ ἠῦτε πάχνη ψυχρὴ 

v TA Or : , 7 - τ 5. » 

χαὶ σαχέεσσι περιτρέφετο χρύσταλλος. ἔνϑ᾽ ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας, εὗδον δ᾽ εὔκηλου 

, H ' E 3* , ΕἸ E , " a 

σάκχεσι Foxenóuevow αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἔλιπον ἀφραδίαις. ἃς ἑρμηνεύων ἐπάγει" ἐπεὶ οὐχ ἐφά- 10 
' 

556 μην ῥιγωσέμεν ἔμπης " ἀλλ ὅτε δὴ τρίχα νυχτὸς ἔην μετὰ δ᾽ ἄστρα βεβήκει, ὡς xci ἀλλαχοῦ κεῖται, καὶ 

10 

20 

3o 

4o 

τότ᾽ ἐγὼν ᾿Οδυσσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα ἀγκῶνι νύξας, (Vers.485.) ὁ δ᾽ ἂρ ἐμμαπέως, ἤγουν 

ταχὺ χαὶ ἅμα ἔπει, ὑπάκουσεν, ἤγουν ἁπλῶς ἤκουσε" Διογενὲς “Παερτιάδη πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, οὔ τι 

ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά μὲ χεῖμα δάμναται" οὗ γὰρ ἔχω χλαῖναν. παρά μ᾽ ἤπαφε δαίμων οἰοχί- 

rovc ἔμμεναι. νῦν δ᾽ οὐχέτι φυχτὰ "πέλονται. ὡς ἐφάμην. € δ᾽ ἔπειτα νόον σχέϑε τόνδ᾽ ἐνὲ ϑυμῷ, 20 

οἷος ἐκεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι. φϑεγξάμενος δ᾽ ὀλίγῃ Oni μὲ πρὸς μῦϑον ἕειπε" σίγα viv 

μή τις ἄλλος ἀκούσῃ. ( Vers. 494.) ἦ, τουτέστιν ἔφη, καὶ ἐπ᾿ ἀγκῶνος χεφαλὴν σχέϑεν εἰπέ τε μῦϑον'" 

κλῦτε φίλοι, ϑεῖός ἐνύπνιον ἡλϑεν ὄνειρος. λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἀλλά τις εἴη εἰπεῖν 4γαμέ- 

uvove εἰ πλέονας (V ers. 498.) παρὰ ναῦφιν ἐποτρύνειε νέεσϑαι, ἤγουν ὅπως πλείους σρατιώτας πέμψεν 

ὧδε. καὶ ὃ μὲν οὕτως εἶπε ψευσάμενος ἐν δέοντι στρατηγικῶς. Θόας δὲ ἀνεγερϑεὶς ( Vers. 500.) Ἀπὸ 30 

χλαῖναν ϑέτο φοινιχόεσσαν, ἵνα δηλαδὲ τρέχῃ κοῦφος. fij δὲ ϑέειν ἐπὶ νῆας, ἐγὼ δ᾽ ἐνὶ εἵματι κείμην 

ἀσπασίως. (Vers.502.) qae δὲ χρυσόϑρονος Hag. ὃ δὴ ἰσοδύυναμόν ἐστι τῇ πολλαχοῦ κειμένῃ περιφρά- 

σει τοῦ, "Hoc δ᾽ ἐκ λεχέων καὶ τὼ ἑξῆς. καὶ οὕτω μὲν ἐνταῦϑα κατέληξε τὸ διήγημα, αἴνιγμα ὃν εἴτουν 
. 5 5 * * c x ι ΄ Ἐν τς , [3 . , 2 

αἶνος μεϑοδευϑεὶς καὶ προτεϑεὶς τοῖς περὶ τὸν Εὔμαιον, ἐπὶ ζητήσει ἐπιβλήματος, δι᾽ οὗ τὸ κρύος ἕκ- 

φεύξεται, ἵνα δηλαδὴ νοήσωσιν ἐκεῖνοι, ὡς χρὴ καὶ νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν ἐπὶ τῷ ξένῳ τούτῳ γενέσϑαι 0 πέρ 

ποτε καὶ ὃ ἡμέτερος δεσπότης ἐπ᾽ καὐτῷ πεποίηκε. καὶ ἔδει μὲν διὰ τὸν τοῦ αἰνίγματος κανόνα στῆναι 4o 

τὸν λόγον ἐνταῦϑα καὶ μὴ περαιτέρω προελϑεῖν, ὡς ἂν ὃ ἀκροατὴς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ vool; τὸ λεῖπον κατὰ 

τὸν τοῦ αἴνου νόμον, ὅτι δηλαδὴ καὶ νῦν χειμῶνος ὄντος δέομαι περιβλήματος. ( Vers. 503.) ὃ δὲ διὰ 

τὸ πρὸς ἀγροίκους λέγειν προστίϑησι χάριν σαφηνείας καὶ τὴν ἀξίωσιν τοῦ προβληϑέντος αἴνου, εἰπών" 

ὡς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη. δοίη κέν τις χλαῖναν &i σταϑμοῖσι συφορβῶν, ἀμφότερον, φιλό- 

τητι χαὶ αἰδοῖ φωτὸς jog. (Wers.506.) νῦν δέ μ᾽ ἀτιμάζουσι κακὰ χροὶ εἵματ ἔχοντα, ὡς δηλονότι 

τιμηϑησόμενος ἂν, εἴ περ καλὰ χροὶ εἵματα ἕστο. τίμιον γὰρ τοῖς πλείοσιν ὃ ὡραϊσμὸς καὶ ἡ χατὰ σῶμα 

ϑεραπεία, ὡς καὶ ὃ κατὰ Φαίακας ἔδειξεν Ὀδυσσεύς. (Vers. 508.) &AX οὕτω μὲν ὃ Ὀδυσσεὺς ἡνίξατο 

δεξιῶς ̓  οὐχ᾽ ἧττον δὲ αὐτοῦ εἰς δεξιότητα καὶ τὸ τοῦ Βὐμαίου, εἰπόντος " ὦ γέρον, αἶνος μέντοι ἀμύ- 

em κατέλεξας, οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν, ἤτοι παρὰ τὸ προσῆκον, ἔπος γηκερδὲς ἔειπες. διὸ οὔτ᾽ 

ἐσϑῆτος δεήσῃ, οὔτε τινὸς ἄλλου. (Wers.511.) ὧν ἐπέοικεν οὐ δέεσϑαι δηλαδὴ, οἰχέτην ταλαπείριον 

copie do E^ ἠῶϑέν γε τὰ σὰ ῥάχεα δνοπαλίξεις. ( Vers. 512.) λέγει δὲ ὃ Εὔμαιος ἐπιδεξίως 

ΠΥ δ ΠΘΙκΟ FU.) X06 νῦν μὲν τεύξῃ ὧν ἐϑέλεις, ἕωϑεν δὲ τὰ σὰ ἐνδύσῃ αὐϑις ῥάκεα. καὶ ὥς περ 50 

- Τροίᾳ one ἐχληρονόμησας τῆς φοινικοέσσης χλαίνης τοῦ Θόαντος, ἀλλ ἕωθεν ἀπέδωκας αὐτὴν, 

οὕτω καὶ νῦν οὗ κύριος ἔσῃ τοῦ ἐπιβλήματος, ἀλλὰ τὸ νυκτερινὸν ψύχος φυγὼν ἐσαύριον ἀποδώσεις 

ΤΕΣ (Vers. 516.) καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς φησίν" οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες 

ἐνθάδε ἕννυσϑαι, μία δ᾽ οἴη φωτὶ ἑκάστῳ διὰ τὸ ἀπεριουσίαστον καὶ ἀνόσφιστον. διὸ ἔχαιρεν Ὀδυσ- 

σευς, ὅτι οὕτω κήδεται τῶν ἐχείνου ὃ Εὔμαιος. (Vers. 508.) Ὅτι δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, τὴν τοῦ αἴνου ἀξίω- 

σιν χεχρύφϑαι δεῖ καὶ μὴ ἐκφωνεῖσϑαι πρὸς λογίους μέντοι ἀχροατὰς, δηλοῖ “αὶ ΠΙσίοδος, ὃς τῷ παρ᾽ 

αὐτοῦ πλασϑέντι αἴνῳ τῆς ἀηδόνος οὐ προσέϑετο τὴν ἀξίωσιν, 1j τις qv, τὸ μὴ δεῖν εἰναι ϑηριωδῶς 

M ones ἐπιφύεσθϑαι τῷ μουσολήπτῳ ἐκείνῳ ἀοιδῷ, ἀλλὰ σεσίγηκεν, ἀφεὶς νοεῖν ἐκεῖϑεν τοὺς 

πε θοσασιως λογίους. αἶνον γάρ, φησιν, ἐρέω βασιλεῦσι φρονέουσι καὶ αὐτοῖς, τουτέστι δυναμένοις 

EEROSEIKOC αἰνίξομαι. 4ijkov δὲ ὅτι αἶνος παρὰ τοῖς παλαιοῖς οὐ μόνον ἔπαινος, ἐξ οὗ πολύαινος 

Ὀδυσσεὺς, ὡς αἱ Σειρῆνες εἰπον, ἀλλὰ καὶ λόγος συμβολικὸς ἐκ μύϑου 1) ἱστορίας περιπέτειαν ἔχων 

παραινετιχῆν, ῥητῶς δὲ κατὰ τὸν παλαιὸν εἰπεῖν, “λόγος μυϑιχὸς ἐκφερόμενος ἀπὸ ἀλόγων ζῴων ἢ qv- 60 

τῶν πρὸς ἀνϑρώπων παραίνεσιν, ὡς εἰρήσεται. διὸ καὶ ᾿ Ἡσίοδος τὸν περὶ τῆς ἀηδόνος παρ᾽ αὐτῷ λόγον 

civov, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐκάλεσε, καὶ oyiloyog δέ φησιν, ὅτι αἷνός τις ἀνθρώπων ὃ δ᾽ ὡς ἄρ᾽ ἀλώπηξ 

7/9 αςτὸς ξυνωνίην ἔμιξαν, ἢ καϑ' ἑτέραν γραφὴν, ἔϑεντο. Ἔνϑα ὅρα τὸ ξυνωνίην ποφηχϑὲν ἐκ τοῦ 
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ξυνὸν, ὅϑεν τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ ξυνήϊον , ἵνα ἢ ξυνωνία ἡ κοινωνία. οὐ δή που γὰρ ὡς περ ἰσωνία ἡ ἴση 
πράσις παρὰ τοῖς τεχνικοῖς 1 οὕτω xai ξυνωνία ἐνταῦϑα ἡ 3j ξύμπρασις. ὃ δὲ τὴν εἰρημένην ᾿Αρχιλόχειον 

17θθχρῆσιν παρογαν ὧν ἐπαγαγὼν καὶ ἑτέραν ὁμοίαν ἐν à κεῖται ἣ ἀχνυμένη σχυτάλη τὸ περιᾳδόμενον 
σχῶμμα ἐπιφέρει" πίϑηκος ἤει ϑηρίων. ἀποχριϑεὶς, μοῦνος ἀν᾽ ἐσχατιήν. τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀλώπηξ χερδαλέῃ 
συνήντετο πυχινὸν ἔχουσα νοῦν. xci ταῦτα μὲν ἀπὸ ἀλόγων. εἰς δὲ τὸ ἀπὸ φυτῶν συντελεῖ Καλλιμάχου 
τὸ, ἄχουε δὴ τὸν αἶνον. ἔν χοτὲ μάλῳ i ἢ 4cho, τουτέστι dijo Tjj νήσῳ, δάφνη ἐλαίην καὶ ἑξῆς. χαὺ 
ἔστι, φησὶν, ὃ αἶνος ἡπλωμένη παροιμία, ἣ τις χαὶ αὐτὴ ἀποκεφαλαιοῦται μὲν εἴς τινὰ παραίνεσιν ys 
δέχεται δέ τι ἔξωϑεν ἐ ἐπέκεινα τοῦ κειμένου. ὅτι δὲ καὶ) θίφῳ ἔοιχεν ὃ τοιοῦτος αἴνος, δῆλον ἐστί. γρι- 
φεύεται γάρ πως ὃ αἰνισσόμενος. πρὸς διάφορον δὲ σημασίαν βαρύνεται ὃ ὁ τοιοῦτος αἴνος, πρὸς δια- 
στολὴν δηλονότι τοῦ κατ᾽ εὐθεῖαν ὀξυνομένου αἰνοῦ, ἀφ᾽ οὗ ἐπαινὴ “Περσεφόνεια. γίνεται γὰρ ὁ μὲν 10 
εὐλογητικὸς. αἶνος παρὰ τὸ ἰαίνειν ὡς οἷον ἴαινος, ὃ δὲ  ῥηϑεὶς συμβολικὸς παρὰ τὸ αἰνὸν, ὑποδύσκολος 
γάρ ἐστιν, 3) καὶ παρὰ τὸ αἰανόν. σκοτεινὸς γὰρ λόγος ὃ 0 τοιοῦτος αἰνος ἐστὶ καϑὰ καὶ πᾶν αἴνιγμα. καὶ 
ἴσως διὰ τοῦτο Θηβαῖοι τὸν λύχον αἴνιγμα ἔλεγον, ὡς δηλοῖ IHoàaiqorog ἐ ἐν τῷ περὶ Nguyyós. βού- 

τολονται γὰρ οἱ λοχῶντες agas ἄσϑαι καὶ λανϑάνειν, ὡς εἰ xci ὑπὸ σχότῳ αἰανῷ ἦσαν. φέρεται δὲ 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς χαὶ ὅτι ᾿4᾿ϑηνοκλῆ "s ἀϑετεῖ ἐν τοῖς eio, τὰ ET, διότι ὃ ὃ αἶνος οὐχ ἔχει προσχειυ- 
μένην καὶ τὴν ἀξίωσιν. xci ὕμως ἐγράφη τι rig. εἰς τοῦτο εὔλογον. ἡ ydo: TOV ἀχροατῶν ἀγροικία 
ἡνάγ ACGEV ἑρμηνευϑῆναι τὸν αἶνον τῇ τῆς ἀξιώσεως ἐπιφορῷ. χαὶ οὕτω μὲν ταῦτα. οἷς προσϑετέον καὶ 
ὅτι τὲ ἑτραχῶς παρὰ τοῖς παλαιοῖς ὃ αἶνος. ἔπαινος γάρ, φασι, γνώμη, παροιμία, χαὶ πόλις, ἣν 
ῥαίχηλον ὃ -Τυκόφρων καλεῖ, ( Vers. 437. ) Νὺξ δὲ γίνεται χατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐκ τοῦ νύσσω νύξω 557 
ἀποβολὴ 4j ToU o, ἀντιφραστικῶς, φασὶν, 5 μὴ vvocovoc εἰς, ἔργον, ἀλλὰ μᾶλλον χατατιϑεῖσα. ὅϑεν 20 
χαὶ ϑοὴ νὺξ ἡ καταϑετικὴ χατά τινας, ὡς καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα κεῖται. ἀπὸ δὲ τοῦ αὐτοῦ, φασὶ; 

γύξω νὺξ καὶ τὸ κατὰ τοὺς δακτύλους € ἔξω σκληρὸν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ὃ πρὸς διαστολὴν ταυτοφωνίας 

ὄνυξ. οὕτω καὶ κλῶ χλάζω, ἐξ οὗ ἡ κλαγγή. χαὶ αὖ πάλιν xÀo χλάζω καὶ ὁμοίῳ πλεονασμῷ τοῦ ὃ 
ὀχλάζω ἐξ οὗ χαὶ igoos ὀχλαδίας, χαὶ ἐπίῤῥημα δὲ ὀκλὰξ , ὅϑεν ὀχλὰξ χαϑῆσϑαι τὸ ἐπὶ γόνυ. 
“κοτομήνιος δὲ νὺξ οὐχ᾽ ἁπλῶς ἡ ἀσέληνος ἀλλὰ xc Ty ἡ σελήνη ἀποσχοτοῦται, φασὶν, ἐγγίσασα 

30 ἡλίῳ πρὸς σύνοδον, ὕτε χαὶ μετ᾽ ὀ λίγον ἁρπαγιμαία γενομένη ἔνην καὶ νέαν ποιήσει, τοῦ μὲν φϑίνον- 
τος μηνὸς χατὰ τὸν ποιητὴν, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο. ἡ γὰρ τοιαύτῃ σελήνη διὰ τὴν πρὸς ἥλιον σύνοδον zc 
τὸν ἀέρα uera, βαλλει πρὸς τὸ ταραχωδέστερον, ὅτε καὶ κελαδεινὴ χυρίως ἔστιν ἡ mg ὅ ἐστιν 
ἡ σελήνη. ὅτι δὲ τοιαύτην δεῖ νοεῖν ἄρτι τὴν σχοτομήνιον γύχτα, δηλώσει καὶ ὁ ἐφεξῆς που καιρός. 
ὑπόχειται γὰρ ἐν τοιαύτῃ τὸν Οδυσσέα ἡ ἡμέρᾳ ἐκφανϑῆναιν τοῖς μκήαρην σεν καϑ' ἣν ἡλίῳ συνοδεύουσα $o 

σεληνη ποιήσοι ἂν ἔκλειψιν. φανεῖται, δὲ ἡ ?" τοιαύτῃ ἡμέρα μετὰ τρεῖς ἐφεξῆς οἶμαι γύχτας, ὥρτε ἡ γνὺξ 

αὕτη ἐγγίξει τῇ συνόδῳ. χαὶ κατὰ τοῦτο εἰχότως ἂν c εἴη ρϑοτομήφιορι ᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὲ παρὰ τὸ νύσσω 

γύξω ἡ νὺξ, ὡς xci ἀλλαχοῦ. σαφῶς ἐδηλώϑη, «ci ὅτι νὺξ νυχὸς ἡ χλίσις αὐτῆς, ὡς δῆλον. ἐχ τοῦ 
πάννυχος zi παννύχιος χαὶ εἰνάνυχες. & χαὶ πλεονάσαντος τοῦ T, ὡς καὶ ἐν τῷ γάλακτος χαὶ ἄνακτος, 
ἐτράπη εὐϑὺς χαὶ τὸ χ εἰς κάππα, ἵνα ψιλὸν ψιλοῦ κανονικῶς ἡγήσηται. καὶ ὅτι ἔοικεν ἡ σχοτομήνιος 
χαὶ σχοτομήνεια γράφεσθαι, ὡς δηλοῖ ὃ γράψας διὰ τὴν σχοτόμαιναν, ὅτι ᾿“Ιττικοὶ μὲν p “4ωριεῖς 
σχοτόμαιναν λέγουσιν, Ὅμηρος δὲ σκοτομήνειαν, 0 nt οὐχ᾽ εὕρηταί που ἀλλαχοῦ χείμενον παρὰ τῷ 

So ποιητῇ. καὶ ἔστιν ἐνταῦϑα νοῆσαι "ὡς οὐ παρὰ τὸ μαίνεσϑαι ἡ ἡ σκοτόμαινα γίνεται; ἀλλὰ παρὰ τὸ 
μὰν μανὸς 4ωρικὸν χαὶ παρὰ τὸ μάνα ἡ μήνη, σχκοτόμανα καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα, σκοτόμαινα. ἡ δὲ 
κωμῳδία χαὶ σχώπτει διὰ τῆς τοιαύτης λέξεως ἐν τῷ, ὕσσαι σχοτόμαιναι ὅσαι κηλίδες. ᾿Σημείωσαν δὲ 40 

καὶ ὅτι τὴν τοιαύτην νύχτα, ἴσως δὲ μᾶλ λον τὴν "eno ῥηϑεῖσαν σπηγυλίδα καὶ χιονοβύλον, καὶ κατου- 
λάδα χαλεῖσϑαι Ἰ]}αυσανίας φησὶν, ὡς χατίλλουσαν καὶ καϊϑ)είργουσαν,. xad xe ἐξούλης φησὶ δίκη 

ἡ τῆς ἐ ξείρξεως, ἕτερον δὲ τὴν πανώλεϑρον᾽ οὗλον γὰρ τὸ ὀλέϑριον" ἢ τὴν ἔχουσαν συστροφὰς ἀνέ. 
μων. ἴλλειν 5 γὰρ καὶ τὸ συστρέφειν. ὅϑεν xa ἰλλὰς παρὰ Ἴωσιν ὁ ἀπὸ λύγου δεσμὸς ἐ ἐν ᾿Ιλιάδι, χαὶ τὸ, 

ἰλαδὸν εἰς c; γορὴν, χαὶ οὔλη Sois, ἢ καὶ ἄλλως κατουλὰς γὺξ ἢ ξοφώδης ἀπὸ τῆς κατὰ σῶμα, φασὶν, 

οὐλῆς. ἀφ᾽ ὡς χαὶ ὕπουλος ὃ κακότροπος" μελαντέρω γάρ , φασιν, αὐτὴ, ὡς ἐπιπολύ. Τὰ δὲ ve Ζεὺς 

ΕΝ 
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τοι ἀὴρ ἐντελῶς ἔχει. ὅτε μέντοι καταμόνας κεῖται τὸ ὕειν, ἐλλείπει τότε ὁμοίως TQ, ἀστράπτει χαὶ 

βροντᾷ καὶ τοῖς τοιούτοις. ἔοικε γοῦν τῷ “Ομηρικῷ καὶ Ξενοφῶντος ἐν “Βλληνικοῖς τὸ, γέγονε τόδε τι, 

ὕοντος πολλοῦ, ἤγουν ὑετοῦ πολλοῦ καταῤῥηγνυμένου. ὕ πέρ ἐστιν ἶσον τῷ, πολλὰ ὕοντος τοῦ Ζιός. 

Ζέφυρον δὲ μέγαν τὸν σφολδρὸν λέγει. (Vers. 463.) Τὸ δὲ ἔφυδρος ἀκόλουθόν ἐστι πρὸς τὸ, ὕεάο 

δ᾽ ἄρα Ζεύς. Τὸ δὲ εὐξάμενος προϑεωρία τίς ἐστι τοῦ διηγήματος, προεχτεϑεῖσα, ὡς αὐχεῖ ὃ ξένος ἐφ᾽. 

οἷς μέλλει εἰπεῖν. Τὺ δὲ οἶνος γὰρ ἀνάγει, δεσπότην ἐφίστασϑαι δηλοῖ τὸν οἶνον τοῖς πολυπόταις, χα- 

ϑάπερ ἀλλαχοῦ καὶ τὴν γαστέρα τοῖς πεινῶσιν ἔφη κελεύειν. διὸ καὶ ἐπήγαγε γνωμικῶς, ὅτι οἶνος 

ἐφέηκε, τουτέστιν ἐνετείλατο ἢ ἐπετείλατο, οὐ μόνον ἀεῖσαι ἀλλὰ καὶ μάλ ἀεῖσαι. λάλον γὰρ ὃ οἶνος 

χαὶ ἐπινοητικὸν, ὡς καὶ ὃ κωμικὸς δηλοῖ σαφέστατα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ πρῶτον οἱ παλαιοὶ, ὡς ἱστορεῖ 

io Παὺύσανίας, τιμῶντες τὴν εὕρεσιν τοῦ οἴνου, ἄδειν ἐφεῦρον καὶ τοὺς ἑαυτῶν χωμήτας καχολογεῖν. 

ὅϑεν ἐῤῥέϑη καὶ τὸ κωμῳδεῖν, ὅτε καὶ τὴν λυμαινομένην τοῖς ἀμπέλοις αἶγα, φησὶν, ἀϑλον τῆς «Ta 

προέϑεντο. τοὺς δὲ ἀγωνισαμένους τραγῳδοὺς ἐκάλεσαν διὼ τὴν ἐπὶ τράγῳ δηλονότι φδήν. καὶ οἱ νικήσαν- 

τες ἐνήλλουντο τῷ ἀσχῷ καὶ ἦν τοῦτο ἀσκωλιάζειν. τοὺς δὲ ὑστέρους, φησὶ, χρυϑέντας ἤγουν τοὺς ἡττη- 

ϑέντας ἕτερον ἔδει τράγον ἐπὶ τὴν εἰρημένην χρείαν ἐκδεῖραι καὶ τὸν χορηγὸν αὖϑις μισϑοῦσϑαι τοὺς 

ἐναλλομένους τῷ ἀσκῷ. τοὺς δὲ νικῶντας μηκέτι τοῦτο πράττειν. ἤγουν μὴ ἀναγκάζεσθαι εἰς τὸ ἐνάλ- 

λέσϑαι, ἀλλὰ ἡσυχάζειν. ᾿Ηλεὸς δὲ οἶνος ὃ ἀλῶν "ἤτοι πλανῶν τὸν οὐ πρὸς μέτρον πίνοντα. καὶ 50 

ἄλλως δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν ὃ ἡλιϑιοποιὸς, καϑὰ χαὶ δέος χλωρὸν τὸ χλωροὺς ποιοῦν, καὶ 

ἔρως τυφλὸς ὃ τυφλοποιὸς, καὶ πλοῦτος δειλὸς ὃ τοιούτους ποιῶν τοὺς ἔχοντας. δοκεῖ δὲ ἡλὸς εἶναι τὸ 

πρωτόϑετον, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ μαινόμενε φρένας ἠλὲ διέρϑορας. καὶ ἔστιν ὡς ἀφνὸς ἀφνεὸς, ἐξ οὗ τὸ, 

20 ἀφνεωτέραις χερσὶ παρὰ Σοφοχλεῖ, καὶ συφὸς συφεὸς, οὗ δὴ συφοῦ ἐν χρήσει δοτικὴ πληϑυντιχῶν τὸ 

συφοῖσιν, ἔτι δὲ καὶ ὡς ἀδελφὸς ἀδελφεὸς, οὕτω xci ἠλὸς ἡλεός. (Υει5. 465.) Ὅρα δὲ χαὶ ὅτι τὸ ἧκε 

μετὰ διαφόρων ἐνταῦϑα προϑέσεων ἐννοίας διαφόρους ἐχορήγησε τὸ, ἐφέηκεν ἀεῖσαι, καὶ τὸ, ὀρχή- 

σασϑαι ἀνῆχε, xci τὸ, ἔπος προέηκε, τὰ καὶ πάρισα, ὧν τὸ μὲν ἐφέξηκε καὶ προέηκεν Αττικὼ. τὸ δὲ 

ἀνῆκε κοινόν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι κανόνος ὄντος τοῦ, πᾶς παρακείμενος πλεονοσυλλαβεῖ τοῦ ἐνεστῶτος χωρὶς 

τῶν ἀπὸ φωνήεντος ἀρχομένων" ἐν ἐχείνοις γὰρ ὃ παρακείμενος μιᾷ συλλαβῇ ἐνδεῖ τοῦ ἐνεστῶτος, "οἷον; 

imi quo^ διὸ τοῦ φημὶ οὐκ ἔστι παρακείμενος ὅλως οὐδὲ τοῦ εἰμί" οὐ γὰρ ἔστι μονοσυλλαβῆσαι παρα- 

χείμενον" τοιούτου γοῦν ὑποκειμένου κανόνος, ὅμως οἱ ᾿Αττιχοὶ τὸ ἧκα ἕηκα ποιήσαντες ἐν τῷ ξυνέηκε 

καὶ ἐφέηκεν ἰσοσύλλαβον τῷ Vu ἐνεστῶτι τὸν “αὐτοῦ ἐποίησαν παρακείμενον. δῆλον δὲ ὅτι ὅϑεν τὸ 60 

958 ἐφέηκεν, ἐχεῖϑεν γίνεται xoi ἡ ἐφημοσύνη 0 πέρ ἐστι χέλευσις, ἐντολὴ, ποιητικώτερον δὲ ἐπιτολή,- 

So (Vers. 466.) Τὺ δὲ ὅ περ ἄῤῥητον ἄμεινον, ἐλλειπτικῶς κεῖται, ἀντὶ τοῦ ὅ περ ἄμεινον ἣν ἄῤῥητον 

ὃν, ἢ χαὶ ἄλλως 0 πὲρ ἄμεινον ἣν ἄῤῥητον εἶναι. τὸ τοιοῦτον ἔπος ὀρϑῶς ἂν τὸ τῶν ὀδόντων ἕρχος 

λεχϑείη ἂν φυγεῖν. (Vers. 464.) Ὅρα δ᾽ ἐν τῇ εἰρημένῃ γνώμῃ τὸ, μάλ aoc, ἀπηχριβωμένως 

λεχϑέν. οὐ γὰρ μέμφεται τοῦ ἀείδειν τὸν οἶνον ὃ σοφὸς ἀοιδὸς Ὅμηρος, ἀλλὰ τοῦ μάλα ἀείδειν καὶ 

πέρα τοῦ μετρίου. συνεπιμεριστέον δὲ τὸ τοιοῦτον μάλα καὶ εἰς τὸ ἁπαλὸν γελάσαν καὶ εἰς Ἀτὸ ὀρχήσα-1770 

σϑαι. οὐ γὰρ οὕτω, φασὶν, οἶδεν Ὅμηρος τὸν οἶνον ἠλεὸν, ὡς ἡλίϑιον καὶ ματαιοπαιόν. οὐδ᾽ οὕτως 

ἀγροῖκος οὐὸ ἐπαρίστερός ἐστιν, ὡς κελεύειν σχυϑρωπὸν εἶναι τὸν πίνοντα, μήτε ἄδοντα μήτε γελῶντα 

μήτ᾽ εὐρύϑμως ποτὲ καὶ πρὸς ὄρχησιν τρεψόμενον, GAX ἤδει ἐν ἑκάστῳ τούτων διαφορὰν ποιότητος καὶ 

ποσότητος. διὸ καὶ κωλύσας τὸ μάλα ἐπὶ TOU ἄδειν καὶ γελᾶν καὶ ὀρχεῖσϑαι καὶ τὴν ἐκεῖϑεν ἄνανδρόν, 

φασι, πρόπτωσιν ἐφίησιν ἄλλως αὐτὰ συμμέτρως γίνεσϑαι διὰ τοῦ πίνειν unorzos εἰπεῖν, ὅσον ἤϑελε 

4o ϑυμὸς, εἰ καὶ οἱ παρὰ Πλάτωνι οὐχ οὕτω, φασὶ, πίνουσιν, ἀλλ᾽ ὥςτε μηδὲ τοῖς ἰδίοις ποσὶν ἵστα- 

σϑαι, oi οὐ μόνον οὐκ ἂν ὀρχεῖσϑαϊ, δύναιντο, ἀλλ ἴσως οὐδὲ ζῆν. εἰς ταῦτα δὲ χρήσιμον καὶ τὸ, χρύψαιν 

πάντα τἄλλα τις δύναιτ᾽ ἂν, πλὴν δυοῖν, οἶνόν ve πίνων εἰς ἔρωτά τ᾽ ἐμπεσών. ἔτι ye μὴν καὶ τὸ τοῦ 

κωμιχοῦ Βρίφου, εἰπόντες ὅτι λόγος ἔστ᾽ ἀρχαῖος οὐ κακῶς ἔχων, οἶνον λέγουσι τοὺς γέροντας, ὦ πώ- 

760, πείϑειν χορεύειν οὐκ ἐθέλοντας" ἔτι δὲ καὶ τὸ τοῦ Κυϑηρίου φιλοξένου τὸ, εὐρείτας οἶνος πάμφω- 

γος" καὶ μὴν χαὶ τὸ, οἶνος δὲ κοχχύζειν τοὺς ὁδοιπόκρους ποιεῖ μέλας “ΣΣχιάϑιος ἰσον ἴσῳ κεχραμένος. 10 

ἔσει δὲ Σχιάϑιος μὲν ὃ ἀπὸ νήσου Σχιάϑου, μέλας δὲ, δ. καὶ αἰϑοψ παρ᾽ Ὁμήρῳ. Τὸ ϑὲ κοχκύξειν 
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κωμικῶς ἀντὶ τοῦ ἄδειν ἀπὸ τοῦ κόκχυγος. ἶσον δὲ ἴσῳ χεχρᾶσϑαι τὸ καὶ παρὰ ᾿Δριστοφάνει κείμενον. 
συμφωνεῖ δὲ τῇ Ὁμηριχῇ περὶ οἴνου γνώμῃ καὶ τὸ, ἐπειδὰν δειπινῶμέν mov τότε πλεῖστα λαλοῦμεν 
ἅπαντες. συντελεῖ δέ τι καὶ τὸ, οἶδε Διόνυσος τὸ μεϑύσαι μόνον, εἰ δὲ νέον ἢ παλαιὸν οὐ πεφρόντηχξ. 
(Vers. 468.) Τὸ δὲ ὡς ἡβώοιμι xci ἑξῆς, τεϑὲν αὖϑις μετὰ τὸ πέρας τοῦ διηγήματος χύχλον ποιεῖ 
μακροαπόδοτον, ὁποῖόν τι καὶ ἐν Ἰλιάδι ἐστί. (Vers. 469.) Τὸ δὲ ὑπὸ Τροίην ἀκριβῶς πέφρασται. 
οἱ γὰρ κάτω λοχῶντες περὶ αἰπὺ τεῖχος καλῶς ἂν ὑπὸ Τροίην λόχον ἄγειν λέγοιντο. Τὸ δὲ λόχον ἤγομεν 
καὶ τὸ ἡγείσϑην παρήγαγον τὸν ὕστερον λοχαγόν. ( Vers. 474.) Ὅτι δὲ ἑλώδη τὰ κατωτέρω τῆς Τροίας, 
ὡμολόγηται. Οἰχεῖον δὲ φυτὸν ἕλεσι χαὶ οἱ δόναχες, περὶ ὧν καὶ ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ. Δῆλον δὲ καὶ ὡς συνερ- 
γάζεταί τι χειμῶνος TQ xQU& χαὶ τὸ ἕλος διὰ τὴν περὶ αὐτὸ ὑγρότητα χρυσταλλουμένην, ὡς εἰχὸς, ἐν 
δριμύτητε ψύχους. Τοῦ δὲ ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες, ἑρμηνεία μετ᾽ ὀλίγα τὸ, σάκεσιν εἰλυμένονι ὥμους. 10 

2o(Vers. 475.) Τὸ δὲ νὺξ κακὴ Βορέαο πεσόντος πηγυλὶς καὶ τὰ ἑξῆς, αἰϑρηγελνέτην ὑποβάλλει νοεῖν 
τὸν Βορέαν, ὡς ψυχροποιὸν, ὅ πὲρ καὶ ἐν ἄλλοις λέλεκται. (Vers, 476.) Τὸ δὲ χιὼν γένετο ἠῦτε 
πάχνη, παχυτέραν χιόνος τὴν πάχνην εἶναι δηλοῖ. λεπτὴ γὰρ ἐκείνη, τουτέστιν ἀραιά. χρύσταλλος δέ 
yt καὶ πάχνης παχύτερος, ὧν πάντων ἐμνήσϑη ἐνταῦϑα ὃ ποιητής. ὃς καὶ ϑεὶς ἐν ἄκρῳ στίχου τὸ κρύ- 
σταλλος τὴν ἐν δυσὶ X γραφὴν τῇ λέξει δέδωχε. (Vers.477.) Τὸ δὲ περιτρέφετο ἀντὶ τοῦ πέριξ ἐπή- 
γνυτο, ἐπαγετοῦτο, συνίστατο, ἐστερεοῦτο. ὅϑεν καὶ τροφὴ, 5 συμπηγνῦσα καὶ στερεοῦσα τὸ σῶμα. 
οὕτω δὲ καὶ γάλα ϑρέψας Κύκλωψ τυροποιεῖται. (Vers. 481.) Τὸ δὲ ἐφάμην ἐκ τοῦ φημὶ ὃν, ἀναλό- 
yog συστέλλει τὴν παραλήγουσαν. τὰ γὰρ τοιαῦτα εἰς μῖ, βραχύνουσι xe ᾿ Ἡρακλείδην τὸ παρατέλευ- 
τον φωνῆεν, ὃ ἐμήκυνεν ὃ ἐνεστώς. ὡς γὰρ δίδωμι ἐδιδόμην ἐτιϑέμην ἐκιρνάμην, οὕτω φημὶ ἐφάμην. 
τὸ ἤμην, φησὶν, οὐ τοιοῦτον. ἐχρῆν γὰρ ἀπὸ τοῦ εἰμὶ ἔμην εἶναι παραιρεϑέντος τοῦ ἰῶτα, οἷα, φησὶ, 20 
τῆς & χεροκοπουμένης τῷ ἰῶτα καὶ μὴ ἄλλως τῶν διφϑόγγων βραχυνομένων, εἰ μὴ ϑάτερον περιαιρεϑῇ 
φωνῆεν, εἶτα καὶ ἄλλως ἡμαρτῆσϑαι δείξας τὸ ἤμην, καὶ εἰπὼν μὴ χρῆναι τοῦ ἤμην τὸ δεύτερον ἧς 
εἰναι ἀλλὰ ἦσο xci προσϑεὶς ὅτε Ὅμηρος τοῦτο εἰδὼς γράφει ἐχεῖϑεν προστακτικὸν τὸ ἔσσο διὰ δύο 

So σίγμα, "ἐπιφέρει ὅτι ἐκ περιουσίας ἔστι καὶ περὶ τούτου εἰπεῖν, ὡς ἡμάρτηται καὶ αὐτό. χαὶ γάρ, φησι, 
τῶν εἰς ὃ τοιούτων ῥημάτων οὐ διπλάζεται τὸ σίγμα διαλέκτῳ. οὐδεὶς γοῦν μὴ εἴπῃ τὸ, φάσο φάσσο, 
οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν ὁμοίων. οὕτω δὲ πολύνους ὧν ὁ ̓ Ἡρακλείδης κατασκευάζει καὶ ὡς οὐκ ἔστι τὸ φήσω 
ἐκ τοῦ φημὶ εἶναι, ἀλλ᾿ ix τοῦ φῶ. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. Τὸ δὲ ῥιγῶσαι κατὰ τρίτην συζυγίαν λέγεται 
παρὰ τῷ ποιητῇ καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ἐπὶ ψύχους. ἐπὶ μέντοι φόβου ῥιγῶ ῥιγήσω λέγεται, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ῥιγηλόν. (Vers. 482.) Ζῶμα δὲ φαεινὸν τὸν χιτῶνα δοκεῖ λέγειν, καϑὰ μετ᾽ ὀλίγα δηλοῖ τὸ, οὐ γὰρ 
ἔχω χλαῖναν ἀλλ᾽ ἐκ δαίμονος οἰοχίτων εἰμὶ, τουτέστι, μόνον £o χιτῶνα. ταυτὸν δὲ ἄν εἴη καὶ ζῶμα 3o 
εἰπεῖν. xci σημείωσαι τοῦτο εἰς τὰ τῆς ᾿Ναυσικάας ζώματα. ἴσως δὲ πρὸς διαστολὴν χλαίνης λέγεται 
ζῶμα ὁ χιτὼν, οἷα ζωνύμενος. χλαῖνα γὰρ οὐ ζώνυται. ὕτι δὲ ζώνυται ὃ χιτὼν, δηλοῖ τὸ, ζωστῆρι 
συνέεργε χιτῶνα, ὡς εἶναι ζωστῆρα μὲν xci ζωνύντα, ζῶμα δὲ τὸν ζωνύμενον χιτῶνα. ( Vers. 485.) To 
δὲ ἀγκῶνι νύξας, ἐμφαίνει μὴ δύνασϑαι λαλεῖν πολλὰ τὸν τοῦτο ποιήσαντα. διὸ καὶ τῷ ἀγκῶνι χρᾶ- 
ται εἰς ἐπιστροφὴν τοῦ ἀκούοντος. ( Vers, 485.) δηλοῖ δὲ τοῦτο xci τὸ, οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι- 

40 ὅϑεν χαὶ χομμα"τιχῶς λαλεῖ, ὡς μὴ δυνάμενος ἀποτάδην προάγειν φωνήν. Τὸ δὲ οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσ- 
σομαι ἀλλά με χεῖμα δάμναται, ἄνδρα φράζει πάνυ ῥιγοῦντα. (Vers. 489.) Τὸ δὲ οὐκέτι φυχτῶ 
πέλονται καὶ εἰς παροιμίαν κεῖται ἐπὶ ἀφύχτων χαχῶν. (Vers.490.) Τὸ δὲ νόον σχέϑεν ἀντὶ TOU 
ἔχρυψε τὸν μυστηριώδη λόγον χατὰ νοῦν. ( Vers. 491.) Τὸ δὲ οἷον ἐκεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσϑαι, 

ἔπαινός ἐστι πρακτιχοῦ τε καὶ δαΐφρονος ἀνδρός. γράφεται δὲ καὶ οἷος ἐχεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε 40 
ἕπος Tt. ὀλίγην δὲ Une τὴν ἠρεμαίαν λέγει καὶ μικράν. ( Vers. 495.) Ὁ δὲ xarà τὸν ὄνειρον στίχος χαὶ 
ἀλλαχοῦ γέγραπται. οὐ φράζεται δὲ ὃ ὄνειρος διὰ τὸ μὴ ἀναγκαῖον εἶναι τοῦτο. ἐμφαίνει δὲ ὅμως 559 
0 ποιητὴς δύνασϑαι καὶ ὄνειρον ἐνταῦϑα διασχευάσαι. Τὸ δὲ ἐπ᾽ ἀγκῶνος χεφραλὴν σχέϑεν ὅμοιον y ὡς 
tt καί τις εἴποι ἐπὶ ϑεμελίῳ εἴναι ὄροφον. ὡς γὰρ ἐκεῖ σιγῶνται οἱ τοῖχοι, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ὃ πῆχυς. 
(Vers. 496.) Τὸ δὲ ἀλλά τις εἴη εἰπεῖν "Mycutuvovw, οὐ μότον ἀντὶ τοῦ ὑπάρχοι χεῖται, ἀλλὰ καὶ 
μόνον ἀντὶ τοῦ πορεύριτο, ὡς ἀπὸ τοῦ εἴω ἐνεστῶτος" ὅϑεν καὶ εἴσατο ἀντὶ τοῦ ἐπορεύϑη, καὶ ἤει ἀνεὶ 
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c 3 3 , 3 , 
2 χό ἷ, ὡς καὶ ἐν Ιλιαδὲ ig, : Y ἡ. (Vers. 500.) Τὸ δὲ χλαῖναν φοινικόεσσαν δηλοῖ, ὡς καὶ ἐν ̓“διαῦι ἐφάνη, . αὐ τῶν μετοχῆ- ( . . νᾶ * 2 diMoXes ἄγαις ὑποχλέπτοιτο BO 

E IN P s Ü ἡματω κατὰ ἔϑος dex vixov, ὡς ἂν ἕν μάχαις UTOXAR g 
χρήστας ἘΠ ΒΡ cue eiie τῶ νου ΩΣ up ὡς. (Vers.502.) Τὸ δὲ que χρυσόϑρονος Hog ἤτοι - τὰν EIU OU ἑγνουσεῶς. . . à ideis 
ἡ τοῦ αἵματος ῥύσις διὰ τῆς OH ah i τοῦ κατὰ τὸν HAiov Φαέϑοντος. ( Vers. 505.) Τὸ δὲ ἀμ- » ἡτυπὸν à U φαέϑειν καὶ Pre E : ἔλαμπε, πρωτοτυπον NON rie σχῆμα ἐστὶ φιλητὸν Ὁμήρῳ, ὕμοιον τῷ, ἀμφοτέρον pue , ᾿ς ry 0 M) t Las - Y , 

toca D κἢ Ü it UAM e i τοιούτοις ἐπιμαρτύρεται δὲ καὶ τῇ ἀρέτῃ τὸ φίλιον P xc 
τ᾽ ἀγαϑὸς κρατερός T αἰχμητῆς, καὶ τοῖς * λότητός τε ἂν καὶ αἰδοῦς ἠξίωτο. Τὸ δὲ ἔῆος τουτέστιν Spo ψε διξξ » 9c) ὶ χων qu 5 5 ; αἰδοῦς ἄξιον, εἴ γε ὃ ξένος ἡβῶν Re βίαν X i τάϑεσιν, ἀφίλητον δέ ἐστι πεζογραφοῦντι ῥήτορι. OPE ὲ ) τοῦ ατὰ €0tv, j Ξ 2 ἢ ; E oo UN asdbésq od hand bu OPE E de vinong ta e idR 5 Τὸ δὲ οὐ παρὰ μοῖραν, «vri τοῦ οὐ παρὰ ἡ τ ΕΝ [ τοιοῦ- mes μὰ s Τὸ δὲ οὐ νηκχερδὲς ἕειπτες χερδαλεόφρονα τὸν ξένον ὑποδείκνυσι. ) ; ἢ οὐ γηχξἕ €6; 5 2 10 ὃ μεμφόμενος τὸ προσῆχον. LO 3o pe ὃς Labróg τὸυγλωῖνον imi σχέπη λαβεῖν. ( Vers. 5x22) "|n 0 u» &z:o0p» λαλῶν. χερδαίγνει δὴ χκα / EM Ὁ δὲ occa τος γὰρ ὃ μὴ ἀκερδὴ λαλῶν xp 1 det ἢ ; δονήσεις ἢ δινήσεις, ole συῤῥά ^ A ip E n. 2 "τὶ τοῦ ταῖς χερσὶν &cetg , ταις παλάμαις ] E : δὲ ὃ x 

vo dba ae ; λύ »» cde 3 ixeivé μέρη σώματος, τὰ γυμνὰ δηλαδὴ, διὰ 
* É i TOY τὰ 4 » E mrQV ἢ xci ἄλλως μεταχειριζόμενος καὶ xo s ese d ic ASd avena discas 

κι τι οι C eun I ἰζειν, ὡς εἰπεῖν, τὴν 20. ^18 ς uz ENERO Do cervo Quat. 206 ἐστι ΠΝ "Duc p τῷ, ἀνὴρ ἄνδρα ἐδνοπάλιζεν. ἐν δὲ δητορικῷ Go : ' ΕΣ A L 4 T βὰς δὲ ἡ λέξις ἐν Οδυσσείᾳ εἴρηται, οὕτω δὲ καὶ ἐν Tua hdc rupe pu sve 
- , t -- ur € € . e bx Á 

λεξικῷ γράφεται, δνοπαλίζειν, τὸ κεντεῖν, B , nod BoMoyivas τῷ Οδυσσεῖ τὰ εἵματα. 
Ξ σ 2] ραν c 5 t : Z 

cor που MR Serie bo i. "E ioríov xci ὅτι κατὰ τὴν τεχνικὴν παράδοσιν H D 3 x er - E ct nv ἐλθεῖν. 2TbU LOT: 1 ς SCR 

DUE oss nnt vaifüs B. ἀκυρολεξίας. ἔστι δέ, φασι, ῥάκος μὲν τὸ διεῤῥωγοξ, ὁ OU ταυτὸν, ῥάκος εἰπεῖν καὶ τρίβωνα. τοῦτο γαρ χὺρ τ κε orato Uca: quel), wat doi 1771 
0 ἃ x0c τὰ f ü ὁκχας. Ξ ἀρ $ 20 τρίβων δὲ 10 ἀποβεβληκὸς τὰς χροχύδας, εἴτουν κρόκας: δ  ίν, δἰνννυορνοειθδυτεδ em θώνιον. τοῦ 

τούτου μὲν ἀρχὴ ἡ ἐκ τοῦ τρίβω τριβη. DATAS UG OA κείμενος. (Vers. 513.) ' Enuoufot “- ἀν NIS uM ATA 0 TIC OGQGXEL v - 3 : 
δὲ ῥάχους προὐπόχειται τὸ ῥέσσω xoi ὃ ἐχεῖϑεν 2x e s usb virbic s onem ve 

“ὦ € , « -" TUVL € ; € 2r zi ESL CN δὲ χιτῶνες οἱ περιττευοντὲς , USUS χειμῶνος ?] αλλως ἘΠΕ : ἐς ἣν λοιτρὰ καὶ τὸ τρυφερὸν τῆς εὔνης. 
Ὶ jv à 1 ig 2 c ϑερμ e Φαίαξι τὼ χατὰ τρυφὴν ἐξημοιβὰ εἵματα, παρ de MA χαὶ ἡ αὐτίχα δηλωϑησομένη ἀμοιβὰς Ἴ d Ὶ ὶ ἐ ) Ὁ ὶ c ἑιματὰ diy 

προ τα sin deii wein mind T Aoi ἀγροτικὸν ἀπέριττον. διὸ οὐδ᾽ ἡρκέ- £ tus ; Ves ἀξ by οὐδ á 
χλαῖνα; (Vers. 514.) T6 δὲ μία à d capire λλ ; AVV δύναται τῷ μία. καὶ οὕτῶ μὲν 

- - 3 iJ , ^ M ?; c 0 Ξ 

σϑὴ μία εἰπεῖν, ἀλλὰ προσέϑετο καὶ τὸ οἴη, ὃ δὴ mo χοῦ v En ) Τηλέμαχος οὖν 
i ὃν τὸ ) καὶ ὃ εἷς χιτὼν, ἀστιχὸν δὲ τὸ ἀνάπαλιν. (VWers.915.) TA ἘΠ 
dpi teenilipui ie Ld edicit λόγον πέμψει ὕπῃ ἐϑέλει. 4iühov δὲ ort Ἂ cr ^ - 7 ] a s 

χλαῖνάν τε καὶ λοιπὰ ἑἵματα δοὺς τῷ ξένῳ κατὰ τὸν Ευμαίου γί n s irn 3 dong oops 
3 E » Hi - ἐν : - ὦ τε εἴα 3 ? : 

—ME cem 3.) "n, (pue | Lus EV, à τοῦ πλανήτου δεσπότου τίϑει ἄρα το. 
/ s : "ULLCUL 3 ϑυμός τε χελεύει. *( Vers. 518.) Ὅτι κηδόμενος ὁ καλὸς Fi Ἂν 6,01 Phal. ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν 

οἱ πυρὸς ἐγγὺς εὐνὴν διὰ τὸ ῥιγοῦν, ἐν δ᾽ οἰῶν τε καὶ αἰγῶν δέρματ SR vua 08 
ὑτῷ ) ὶ (Axe, ( Vers. 521.) ἥ οἱ παρεχέσκετο ἤτοι παρέκειτο ἢ παρεχέσκετο, à αὐτῷ πυχνὴν καὶ ueycAnP, ( . .) ἢ Qc : CM AE madiscRi gir 
à : Á ὃς ἀμοιβήν. ( Vers. 522.) 0 ἑρμηνεύων ἐπάγει" ἕννυσ Jor 

elec SU ORARE Vote Eb, i ἀμοιβάδα χλαῖναν ἔχειν, οὐχ «gre OUO Ἢ ἰχὸ καὶ ἃ / (OPER ἔκπαγλος Oporto. εἰχὸς γὰρ τὸν Ὀρχάμον ἀνδρῶν ἐν cde ATE καὶ μεγάλην χροῖτο αὐτῇ; 20 
, - 34 29 cr. - E] , oy ὡς xai k Ὰ χλαίνας φορεῖν, ἀλλ ἵνα χειμῶνος ἐπιγενομένου ἀμείβι 4 εἰ iovit: δι δὴ per" δλέγα; φορουμένη 

- y ' ν᾿ , * , Ὁ ^ S. s B 
πυχνῇ uiv οὔσῃ διὰ τὸ ψύχος, μεγάλῃ δὲ, ἵνα σχέπῃ τὸν ὅλον i 1 Nested 
ema ἡ, οὐ μεγάλη δέ. ( Vers. 523.) ᾿Ενταῦϑα δὲ 09e χαὶ ὡς ete : χλαῖνα ἔξω ἐν αἰϑρίᾳ μάλα μὲν πυκνὴ, οὐ μεγάλη δέ. ps: dno wed icaspebl ute sal 

E , ANC 6 . X oc 1 - Ξ Bi 

Ὀδυσσεὺς κατέλεκτο ἐπάγ iier ied dad τ pad 2 526.0 : ἽΠΠΩΝ ὃ ποιητὴς τὸ πλεῖον τῆς 1 “ SD » τι πα T ἘΞ 
40 λεχτο ἐπὶ ἀναχλίσεως, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ ὕπνου. (Vers. 2 A. DAL IN Elnctoy ἐν τῷ τοὺς 50 

ἢ ἢ ὃν v ) ] τειν ἐνταῦϑα προς NES: κατὰ βίον σπουδῆς χρῆναι τῶν ὑπερεχόντων εἶναι nier E nusyoi adr» fuonAu 6 τὶ 
΄ » - M ' ^ , E ^ Z s D ἄλλους ἔσω χοιμᾶσϑαι διὰ τὴν σχοτομήνιον χαὶ κακήν γυχτα ἔξω à 3 E iy dioi dedos vedi doo 

* - * , 3, τ 4 νοῦν ὦ ν βοσχήμασιν ἐπὶ φυλακῇ. 0 καὶ βλέπων Ὀδυσσεὺς χαίρει. φησὶ γοῦν ὡς "to. οὐδὲ συβώτῃ ἥνδανεν 
Jropubsgy T ij20 ῦ ξένου χοιμήσαντο, οἷα δι ἡμέρας καμοντὲς ἕξω, 0 TON s παρὰ τὸν ξένον ἤγουν ἐγγὺς τοῦ ξένου xo μήσαντο; uc ψάρι ΤΣ αἷρε δ᾽ Ὀδυσσεὺς ὕττι δά οἱ διό 

-Ὃ 14 - 3 « M ἧς ^, d τῷ αὐτόϑε κοῖτος ὑῶν ἄπο κοιμηϑῆναι. ἀλλ᾽ 0 γ᾽ ἂρ ἔξω ἰὼν ὡπλίζετο, X $ 353: πέρι στιβαροῖρ 
, : , »! x Li , 255 Ad ησί" πρῶτον μὲν ξίφος x TOV περιχήδετο νόσφιν ἐόντος. εἶτα ἑρμηνεύων TO ὡπλίζετο qj 
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βάλετ᾽ duoi, ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἑ ἑέσσατο ἀλεξάνεμον, ὡς προεῤῥέϑη, μάλα πυχνήν. ἂν δὲ νάκην ἕλετο, 
ἤγουν ἀνείλετο, δέρμα αἰγὸς ἐϊτρεςρέος μεγάλοιο, ἕτερα ταῦτα ὕπλα κατὰ χειμῶνος. εἵλετο δ᾽ ὀξὺν 
ἄχοντα κυνῶν ἀλχεῆρα καὶ ἀνδρῶν. βὴ. δ᾽ ἔμεναι κείων ἤγουν χοιμηϑησόμενος, ὅϑι up σύες ἀργιόδον- 
τες πέτρῃ ὑπὸ γλαφυρῇ εὗδον Βορέω ὑ ὑπ᾽ ἰωγῇ, τουτέστι σχέπῃ. ἔνϑα ὁ Βορέας & ἰὼν ἄγνυται καὶ οὐ δίει-: 

σιν ἐνδοτέρω. κεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων. χαὶ ἔχον ὁμοίαν αὐτῇ τὴν κυματωχὴν, ὡς προ- 
4o δεδήλωται. (Vers. 526.) Ὅρα δὲ τὸ ὡπλίζετο λεχϑὲν μὲν "χαὶ νῦν συνήϑως ἀντὶ τοῦ ἡτοιμάζετο. 

χατὰ συμβεβηκὸς δὲ εὑρεϑὲν ἐνταῦϑα καὶ ἐπὶ στρατιωτικῆς ὁπλίσεως τοιοῦτον γὰρ τὸ περιϑέσϑαιν 
ξίφος zai ὀξὺν ἄκοντα ἐλέσϑαι. ( Vers, 52 9. ) ̓ ἀλεξάνεμος δὲ, ἡ ὡς ἐῤῥέϑη, ἀλέ ἔγουσα ἤτοι ἀποσοβοῦσα 
τὸ ἐξ ἀνέμων ψύχος, ἢ βοηϑοῦσα κατὰ ἀνέμων. Ἀἀεφαλαιωτέογ᾽ δ᾽ ἐνταῦϑα χάριν ἀναμνήσεως, ὡς πρὸς 
ὁμοιότητα τοῦ GAcE ξάνεμος χιτὼν. ἐῤῥέϑη καὶ νειὸς ἀλεξιάρη ἡ παρὰ “Ἡσιόδῳ, xci ἀλεξίκαχκος ὁ χατὰ 

μετάληψιν καὶ κηραμύντης παρὰ -Τυχόφρονι, ἔτι δὲ καὶ ὁ ἐν ἐπιγράμματι ἀλεξιβέλεμνος χιτὼν, ὃς ἔστι 

ϑώραξ πολεμικός. τοιαύτης δὲ συνϑετικῆς δυνάμεως καὶ τὸ ἀλεξιφάρμακον xci τὸ ἀλεξίλογον, οἷον, 

Φοίνικες δ᾽ εὗρον γράμματα ἀλεξίλ ἰογα, φορτηγοὺς δ᾽ ἀχάτους “Κάρες ἁλὸς ταμίαι. εἶεν δ᾽ ἂν ἀλεξίλογω 
γράμματα ἢ τὰ ἀλέγοντα. ἤγουν βοηϑοῦντα εἰς λόγον , ἢ δι ὧν ἀποσοβεῖται τὸ πλείω λέγειν. 
(Vers. 530. Ἢ H δὲ νάκη καὶ νάκος λέγεται ὃ ὁμοίως τῷ, νάπη γάπος χαὶ βλάβη βλάβος, ὡς τὸ, σὺ 
δ᾽ ἐπιτήρει τὸ βλάβος, καὶ δίψα δίψος, καὶ γείκῃ νεῖκος à φιλονεικία," ἐχ δὲ τοῦ νώκος χαὶ νακο- 

τίλλαι οἱ τίλλοντες τὰ χώδια, ὡς quom οἱ παλαιοὶ, προφέροντες καὶ χρῆσιν τοῦ νάκους τὸ, βοέην 

50 xci νάχος. λέγεται δέ, φασι, νάχη ὡς οἱονεὶ ἀνάκη, ἐφ᾽ οἷς ἀνέχειντο "ὑπνοῦντες. ὃ μέντοι “Εὔμαιος 
ἄλλως, φασὶν, ἔχει τὴν γάχην ἤτοι τὸ αἴγειον δέρμα" ἐπὶ φορήματι γὰρ, ὡς χαὶ εἴ τις ἀνάψοιτο 
λεοντῆν ἢ παρδαλέην i ἢ λυχέην. διὸ καὶ εὐτρεφοῦς 4v αἰγὸς, ὡς ἂν εἴη xci αὐτὴ ἀλεξάνεμος. τὸ δὲ 

μεγάλοιο δείχνυσιν ὡς ἀρσενικῶς ἐῤῥέϑη ὃ ὃ αἴξ, (Vers. 531.) ᾿Οξὺν δὲ ἄκοντα πρὸς σαφήνειαν λέγει, 

ἔτι δὲ καὶ πρὸς διαστολὴν τῆς ἄκων ἄκοντος μετοχῆς, ἥτις καὶ ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν ὡς συναιρεϑεῖσω 
*, - 29, 25 c , » τ , J M 3 ' .«“ - - ' ὃς , à 2 

ἐκ TOL ἀέκων ἀέκοντος. ὁ μέντοι ἄχων TO ὅπλον συστέλλεται παρὰ τὴν ἀκὴν, 0 δηλοῖ τὴν ὁ ξύτητα, L. 

ἣν xci ὀξὺς λέγεται τρόπῳ ἐτυμολογικῷ. Κυνῶν δὲ ἀλκτῆρα oU τῶν οἰχείων λέγει. οὐ yao ἂν ἀλάλκοι 
τοὺς ἑαυτοῦ, εἰ μὴ ἄρα μαίνοιντο χατὰ τοὺς TOU ᾿Αχταίωνος, ἀλλ εἴ που, ἀλλοτρίοις ποτέ τις περιτύ- 

χοι τὸν τοιοῦτον χρατῶν ἄχοντα. (Vers. 535.) Τλαφυρὴ δὲ νῦν πλάττεται πέτρα εἰς ὑποδοχήν τινὰ 

τοῦ Τὐμαίου, ἵνα μὴ αἴϑριος βρέχοιτο καὶ ψυχρῷ Βοῤῥᾷ καταπνέοιτο.. εἰχὸς δὲ καὶ σπηλαιώδη τετυ- 
60 χηκέναι πέτραν ἐχεῖ ὑποδεχομένην "“χαὶ σύας. Τὸ δὲ Bopé à ex τοῦ Βορέας Βορέου Booéeo cup itip ont, 

ὁμοίως τῷ “Ῥρμείω, χαὶ εὐμελίω Πριάμου, καὶ τοῖς τοιούτοις. 

72 JU DUEEXIEA TIU TE-. 044 HZ ΓΟ 

Pul dp oo aga. . 

- €t ^ τ Ἢ , 

“Τηλέμαχον ᾿4ϑηνᾷ ὄναρ ἐπιστᾶσα εἰς ̓Ιϑάκην ἐπανελϑεῖν προτρέπεται, oo δῶρα παρὰ Μενελάου 

λαβὼν πέμπεται, xci ἐμβαίνειν μέλλων εἰς τὴν ναῦν Θεοχλύμενόν τινα LApyciov μάντιν ἀναλαμβάνει i ἐπὶ 

φόνῳ φεύγοντα. xci Εὔμαιος ᾿Οδυσσεῖ διηγεῖται F ὡς «(Ῥοίνιχες αὐτὸν ληϊσώμενοι ἐκ Συρίας νήσου ἀπέ- 

δοντο «Ταέρτῃ. xci ἡ Τηλεμάχου ναῦς κατάγεταν εἰς ᾿Ιϑάχην, καὶ ταύτην εἰς ἄστυ ἀποπέμψας αὐτὸς 
πρὸς Εὔμαιον ἔρχεται. 

1ο O42YZ£EZEIAX O OMHPOY PAWOIAI.A. 

Ὅτι ἐν τῇ ῥαψῳδίᾳ ταύτῃ πλάττει τὴν ̓ ϑηνᾶν ὃ ποιητὴς ἀγχοῦ ἱσταμένην τῷ Τηλεμάχῳ, χαὶ τὰ 
ποιητέα ὑποτιϑεμένην. & πέρ εἶσι τό,τε εἰς ̓ Ιϑάχην ἐπανελϑεῖν, διὸ καὶ Τηλεμάχου ἐπάνοδος αὕτη ἐπι- 

γράφ ται, καὶ τὸ τοὺς μνηστῆρας ἐλλοχῶντας φυλάξεσϑαι, χαὶ τὸ εἰς τὸν Εὔμαιον ἀπελϑεῖν. ὃ ) μάλιστα 
20 tjj Üurgizi; * AQUOLAEUGEL πλάσει πρὸς τὸν τοῦ ᾽Οδυσσέως ἀγαγνωρισμόν, φρονεῖ γὰρ, ὡς εἰχὸς, ὃ 1η- 
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λέμαγος & ex τῆς XUT αὐτὸν ᾿4ϑηνᾶς 3 καιρὸν εἶναι ἤδη TOU ἐπανελϑεῖν αὐτὸν, μὴ καὶ γένηταί τι τῶν μὴ 

ϑελητῶν αὐτῷ. διὸ χαὶ εἰς εὐρύχορον «Τακεδαίμονα 7] ̓ 4ϑηνᾶ πλάττεται ἢ τς γόστου ὑπομνήσουσα ὡς 

οἷον ἐκλαϑόμενον, καὶ ὀτρυνέουσα νέεσϑαι, ovy ὡς ἐν ὀνείρῳ, ἀλλ ἐναργῶ ὃ Ns ἑστορίδης μὲν γὰρ 

μαλαχῷ δέδμητο ὕπνῳ. (Vers. 7 2) Τηλέμαχον δ᾽ οὐχ᾽ ὕπνος ἔχε γλυχὺς, PR àv ἡ ϑυμῷ γύχτα δι᾿ ἄμβρο- 

σίην μελεδήματα πατρὸς ἔγειρεν. ἀγρυπνῶν οὖν συννοεῖται λϑηνᾶς ὑπομιμνησκούσης, ὡς οὐχέτι καλὰ 3o 

δόμων ἄπο τῆλ ἀλάληται, κτήματά τε προλιπὼν ἄνδρας τὲ οὕτως ὑπερφιάλους, μὴ τι κατὰ πάντα φά- 

562 γωσι χτήματώ δασσάμενοί. [ers 15.) εὐλαβεῖται δὲ χαὶ μή ποτε οὐχ᾽ εὕρῃ οἴκοι ἀμύμονα μητέρα, 

οἷα εἰδὼς ὡς ἤδη, χαϑὰ καὶ προδεδήλωται, ὃ πατήρ τὲ ᾿Ικάριος κασίγνητοί τε χέλονται Εὐρυμάχῳ 

αὐτὴν γήμασϑαι. ὃ γὰρ περιβάλ λει ἅπαντας μνηστῆρας δώροισι χαὶ ἐξώφελλεν y ἕεδνα. διὸ καὶ δέδιε μή 

10 ποτὲ ἀέχητι αὑτοῦ δόμων ἐχ χτήματα (roman ( Vers. 20. ) εἶτα καὶ γνωμικῶς ἐπιλογίζεται χαϑ' ἑαυ- 

*rüp τοιαῦτα" οἶσϑα γὰρ οἷος ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι γυναικός. χείνου βούλεται οἶχον ὀφέλλειν, ὃς 4o 

χὲν ὀπυίοι. παίδων δὲ προτέρων καὶ κουριδίοιο φίλοιο οὐχέτι μέμνηται τεϑνηότος, οὐδὲ μεταλλᾷ. 

εἶτα γοεῖ δέον εἶναι αὐτὸν ἐλϑόντα εἰς ̓ Ιϑάκην ἐπιτρέψειν ἕκαστα δμιωάων, ἣ τις αὐτῷ ἀρίστη φαίνεταν 

εἶναι, εἰσόχε δῴη σοι ϑεὸς κυδρὴν παράκοιτιν, ϑεόςδοτον δηλαδὴ οὖσαν χαλόν. εἰ δὲ μὴ ἐποίησε 

τοῦτο, ἀλλ ὅμως ἔστιν ὅτε καὶ τὸ οὕτω γενέσϑαι. εἰκὸς δὲ καὶ ποιήσειν ἂν οὕτω τὸν παῖδα, εἰ μὴ τοῦ 

πατρὸς ἐλϑόντος καὶ καταστήσαντος τὰ τοῦ οἴχου "ἀπείρχϑη τῆς βουλῆς ὃ ὃ παῖς. (Vers. 28. ) ἐπὶ τού- 50 

τοις ὑπονοεῖ zc λόχον. οἷα εἰκὸς τῶν μνηστήρων xol προβαλλόμενος τὴν &y αϑὴν ἐλπίδα κατὰ τῶν ἀδί- 

zov ἐχϑρῶν, οἱ τὸν αὐτοῦ βίοτον κατέδουσι, foU. erat ἑκὸς γήσων ἀπέχειν εὐεργέα vic, νυχτὶ δὲ πλέειν, 

ϑαῤῥὼν χαὶ ὡς πέμψει οὖρον ὄπισϑεν ϑεὸς ὃς αὐτὸν φυλάσσει τε ῥύεταί τε, εἰ χαὶ μνηστήρων ἐπιτηδὲς 

20 ἀριστῆες λοχόωσιν ἐν τῷ χατὰ ᾿Ιϑάχην καὶ Σάμον πορϑμῷ. καὶ ἐπὶ πᾶσι κυρώσασα ἡ ἐν τῷ βασιλ up 

νεανίᾳ σύνεσις, ἔτι δὲ μάλιστα ἡ Ὁμηρικὴ δεινότης, ὡς ἐπειδὰν πρώτην ἀχτὴν ᾿Ιϑάκης ἀφίκηται, χρὴ 

γῆα “μὲν ἐς πόλιν ὀτρῦναι χαὶ πάντας ἑταίρους, αὐτὸν δὲ πρώτιστα συβώτην εἰσαφικέσϑαι χαὶ ἀναπαύ- 60 

σασϑαι τὴν νύχτα, τὸν δὲ Εὔμαιον ὁ οτρῦναι εἰς τὴν πόλιν cy) tiv ἐρέοντα τῇ ΠΠηνελόπῃ, οὐνεχά ot 

σῶς ἐστὶ καὶ ἐκ Πίλ ου ἦλϑε, παύει τὴν σύννοιαν. χαὶ οὕτω τοῦ ΠΣ ΣΝ ἔργων ἔχεται, καταστήσασα! 775 

προεκϑετιχκῶς τὴν τῶν ἐφεξῆς μεταχείρισιν, ἐν οἷς ἐπανελϑὼν Τηλέμαχος; ὃ μέχρυ viv οἰκονομικῶς 
παρὰ τῷ MeveAeo διάγων, τούς τὲ ξλλοχῶντας διαφύγῃ καὶ τὸν πατέρα εὑρήσει καὶ στείλας ἐς πόλιν 

εὐτυχήσει τὸ ἐν ἀδείᾳ τὸν πατέρα γνωρίσαι καὶ βουλεύσεται σὺν αὐτῷ vdd περὶ τῶν εἰσέπειτα πρα- 

χτέων. Ü πὲρ οὐκ ἂν ἐπλάσϑη γενέσϑαι πιϑανῶς » δὶ ̓ φϑάσας ὃ [n Τηλέμαχος ἦλθεν ἀφ᾽ ἱκανοῦ πρὸς τὴν 

᾿Ιϑάκην, καὶ μὴ εὐτυχῶς ἀναμείνας τὸν ἕως ἄρτι χαιρὸν ἐφρόνησεν, ὡς εἰκὸς, yv τὴν ἐπ ̓ ἀγαϑῷ 

80 ταύτην ἐπάνοδον, za ἣν εὗρεν οἴχοι τὸν ψηλαφώμενον. ( Vers. 3.) Ὅρα δὲ τὸ ὑπομνήσασα γενικῇ 

συνταχϑὲν μετὰ χαὶ αἰτιατικῆς" χαὶ ἔστιν οὕτω σύνηϑες. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ, τὸν δεῖνα ἀναμιμνήσκειν 

τοῦδε τιγός. ( Vers. 4.) Καὶ ὅτι Πεισίστρατος μὲν μαλαχὸν ὕπνον εὕδει οἷα ἔχων ἀφροντίστως, Τηλέ- 
μᾶχος δὲ ἐ ἐγρήγορε μεριμνῶν ἐπὶ τῷ πατρί. (Vers. 6.) μαλακὸς δὲ U*nvoc ὃ καὶ γλυκὺς xci ἀμβροόσιος 10 

563 διὰ τὴν ἀμβροσίαν γύχτα" pet ̓ ὀλίγα δὲ καὶ ἡδὺς, ὡς δηλοῖ τὸ, IN& ἑστορίδην ἐξ ἡδέος ὕπνου ἔγειρε. λὰξ 

ποδὲ κινήσας, 0 καὶ ὃ πατὴρ τοῦ Πεισιστράτου Νέστωρ ἐν ᾿Ιλιάδι ἐπὶ τῷ Διομήδει πεποίηκεν ὑπνοῦντι. 
δῆλον δὲ ὅτι καὶ τραχύς τις ἂν ἢ σκληρὸς ὕπνος Az Oel; πρὸς διαστολὴν τοῦ μαλαχοῦ, ὅτε τὸν ἀνακλι- 

ϑέντα μέριμναι κεντρίζουσι. ( Vers. 8.) Τὸ δὲ μελεδήματα ἔχει τι ἀστεῖον εἴ περ τὸν μὲν ΓΜεστορίδην 

λυσιμεδὴς i ὕπνος ἔχει". τοιοῦτος γάρ τις ὃ μαλακός" τὸν δὲ “Γηλέμαχον μελεδήματα. "Eyyis δὲ σπου- 
δαίου καὶ ἀστείου ἀντιϑέτου καὶ τὸ ἔγειρεν" ὃ μὲν γὰρ τω eL χεῖται, τὰ δὲ ἐ ἐπὶ τῷ πατρὶ μελεδή- 

4o sio ἐγείρεται αὐτῷ ey APO Τὸ δὲ ἐ ἐγείρειν ϑέμα ἐστὶ τοῦ ἐγ θηγορῖναι: ἀπ᾽ αὑτοῦ γὰρ ὃ ἐγρήγορα 

μέσος παρακείμενος. οὗ ἡ ἔννοια οἰχεῖα ἐνταῦϑα. δῆλον γὰρ ὡς dy ρήγορεν ὃ ἐν ϑυμῷ μελεδήματα, ἐγεί- 

Qov γυχτός. (Vers. 9. ) Τὸ δὲ ἀγχοῦ ἱσταμένην, πρόσφατα ee δηλοῖ τῷ Τηλεμάχῳ τὰ εἰς νόστον 
ἐρεϑίζοντα νοήματα, οὐ πάλαι ἀλλὰ νῦν ἀγχοῦ παραστάντα κατά τινα ἀγχίνοιαν. ( Vers. 10.) Τὸ δὲ 
οὐχέτι χαλὰ, ἐπιῤῥηματικῶς ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ οὐ καλῶς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ. (Vers. 12.) Τὸ δὲ οὕτω 

ὑπερφιάλους ἑ ἑρμηνεύων ἐπήγαγε τὸ, μὴ κατὰ πάντα φάγωσιν, ὃ πάντῃ ὑπερφιάλων ἐστί. Dduy δὲ ὅτι 

τὲ, "niveo καταφαγεῖν, παντελῆ δαπάνην δηλοῖ καὶ οὐ κατὰ τὴν τοῦ ἁπλῶο γοτεῦν" ᾧ περ ὅμοιον καὶ 20 
ΟΟΜΜΈΕΝΥ. iN Onvss. 10x. 11. 
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τὸ, βίοτον κατέδουσι. (Vers, 16.) Κασίγνητοι δὲ Πηνελόπης Σῆμος ἱστοροῦνται χαὶ Anc. 
(Vers. 17.) Τὸ δὲ περιβάλλει ἅπαντας ἀντὶ τοῦ ὑπερβάλλει, καϑὰ καὶ yug ἐν ᾿Ιλιάδι περιβάλ- 
λειν λέγει τοὺς αὐτοῦ ἵππους, ὃ ἐστι τῶν ἄλλων ὑπερτερεῖν, ὡς τῆς πέρι προϑέσεως δηλούσης ποτὲ 
περιττότητα. ὅϑεν καὶ ἡ παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ἐχλήϑη περιβολὴ, μέγεϑος ποιοῦσα λόγου καὶ περιττό- 
τητα. (Vers. 18.) Ev δὲ τῷ ἐξώφελλεν ἕεδνα δῆλον καϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις ἕδνα κυρίως λέγεσϑαι τὰ ἐκ 
τοῦ νυμφίου τῇ γυναικί. ἑρμηνεία δὲ εἶναι δοχεῖ τοῦ περιβάλλειν πάντας ἡ τῶν ἕδνων αὔξησις. 
(Vers.19.) Τὸ δὲ ἐκ χτήματα φέρηται ἀντὶ τοῦ ἐκφέρει, ὡς ἐπὶ φορτίου νηός. πρὸς τοῦτο δὲ xci 
ἐναντίον τὸ εἰσφέρει, καϑὰ καὶ τὸ ἐχφορεῖν xci εἰςφορεῖν ἠναντίωνται. δῆλον δὲ ὡς οἱ μεϑ' Ὅμηρον 
ἐπὶ ταφῆς λέγουσι τὸ ἐχφέρειν καὶ τὴν ἐκφοράν. (Vers.20.) Τὸ δὲ οἶσϑα γὰρ οἷος ϑυμὸς, ἐλέγχει 
“Ζηνόδοτον καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτὸν, κακῶς γράφοντας τὸ οἶσϑας παρὰ τῷ ποιητῇ. ἐν τέλει μὲν γὰρ στίχου 10 
ἢ xci ἐπιφορᾷ φωνήεντος εἴη ἂν γενέσϑαι. συγχωρηϑεῖσαν τοιαύτην γραφήν. ἐνταῦϑα δὲ οὐκ ἂν γένοιτο 

So διὰ τὸ χακομέτρητον. Αἴλιος μέντοι Διονύσιος, γράφει ὅτι καὶ τὸ οἶσϑα καὶ τὸ οἶσϑας ἄμφω ᾿Ἑλλη- 
νικὰ, χαϑὰ καὶ ἦσϑα χαὶ ἤσϑας. ἅπαξ δέ, φασι, παρ᾽ Ὁμήρῳ τὸ οἶδας ἐν τῷ, πολλὰ γὰρ ἄλλα βρο- 
τῶν ϑελχτήρια οἶδας. ( Vers. 21.) ἐν δὲ τῷ, oizov ὀφέλλει, ἔοιχε τὴν πρὸ βραχέων οἰχωφελίαν δηλοῦν, 
τουτέστι, τὸ διὰ πολυτρόπου οἰχονομίας αὐξάνειν τὰ τοῦ οἴκου. ( Vers, 22.) "Ev δὲ τῷ, κουριδίου 
φίλου, λείπει τὸ ἀνδρὸς, οἷα τῶν δύο καιρίων ἐπιϑέτων ἀρκούντων καὶ ἐκεῖνον δηλῶσαι. (εγ8. 23.) 
Ὅρα δὲ νῦν τὸ τεϑνηότης. εἰ καὶ γὰρ ἑτέρωϑι ἄλλως γράφεται, ἀλλ ἐνταῦϑα συστέλλει μὲν τὴν παρα- 
λήγουσαν ἀναλόγως κοινότερον, διὰ τοῦ ἢ δὲ ἔχει τὴν προπαραλήγουσαν. (Vers. 25.) Τὸ δὲ ἐπιτρέψαι 
τῇ τῶν δμώων ἀρίστῃ τὰ τοῦ οἴχου δηλοῖ μὲν ὡς προτιμηϑήσετωί ποτὲ δούλη εὔνους δαπάνου μητρός. 
ἑρμηνεύειν δὲ xal τὶς οἴκου ἐπίτροπος, ὅτι δηλαδὴ ᾧ ἕχαστα ἐπιτρέπεται. (Vers. 28.) Ὅτι δὲ οἱ ἐπι- 20 
τηδεῖς ἐπιτηδὲς λέγονται. ἀπελεύσει τοῦ ἰῶτα ἢ κατὰ συγχοπὴν ἐκ τοῦ ἐπιτηδέες, καὶ ἀλλαχοῦ σαφῶς 
ἐλέχϑη. Προδεδήλωται δὲ καὶ 0 μεταξὺ ᾿Ιϑάκης καὶ Σάμου πορϑμός. ( Vers. 33.) Τὸ δὲ ἀπέχειν ἑκὰς 
νήσων, ἐναντίον ἐστὶ τῷ προσίσχειν ἤτοι ἐλλιμενίζειν. ἐπεὶ καὶ ἐγγύτητα μὲν ἡ πρὸς πρόϑεσις δηλοῖ, τὸ δὲ 

40 ἀνάπαλιν αὐτῆς ἡ ἀπὸ. Περιοδεῦσαι δὲ πλοῦν δηλοῖ καὶ μὴ κατευϑὺ πλεῦσαι τὸ ἑκὰς ἀπέχειν "τὴν νῆα. 
(Vers. 34.) Οὖρος δὲ ἄνεμος ὅτι ὃ φορὸς, ἐκδηλότατόν ἐστιν, ὥς περ καὶ ὅτι ταυτὰ τὸ φυλάσσειν καὶ ὀύεσϑαι, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ ἕλκειν εἰς ἑαυτόν. ( Vers, 54.) Τὸ δὲ πρώτιστα παρατετηρημένως κεῖται, tia 
μὴ ἑτέρῳ τινὶ ἐντυχόντος τοῦ Τηλεμάχου 3 περὶ τῶν ἐφεξῆς πιϑανὴ πλάσις ἀχρειωϑείη. Φανερὸν δὲ 
καὶ ὅτε ἡ εἰς τὸν συβώτην ἄφιξις, εἰ καὶ βεβούλευται, ἵνα ἐχεῖ ὃ παῖς μάϑῃ τὼ κατὰ τὸν οἶκον, ἀλλὰ 
καὶ ἄλλως εὐτυχῶς ἀπέβη αὐτῷ, εὑρηχότι ἐχεῖ τὸν (λον πατέρα. ( Vers. 46.) Ὅτι ὅσα καὶ πατῇ 
χρώμενος τῷ INeoropióy “Πεισιστράτῳ Τηλέμαχος χελεύει" ἔγρεο, ᾿Νεστορίδη, ζεῦξον ἵππους ὑφ ἄρματα, 30 
ὡς xci ἀλλαχοῦ, ἔτι νυχτὸς οὔσης, οἷα ἐθέλων τελεσφορηϑῆναι ὅσα νύχτωρ αὐτῷ ὑπέϑετο 1 Ava, 

50 ὡς εἴρηται. (Vers. 49.) 0 δὲ, oU πως ἔστι, φησὶν, ἐππειγομένους περ ὁδοῖο, νύκτα διὰ δνοφερὴν ἐλάαν- 
(Vers. 50.) τάχα δ᾽ ἔσσεται ᾿Ηὼς, ἤγουν ταχὺ ἐπιφαύσει ἡμέρα. (Vers. 51.) εἶτα καὶ ὑποτίϑεταν 
κερδαλεώτερον μένειν τὸν Τηλέμαχον, εἰσόκε δῶρα φέρων ὃ MevéAaog ἐπιδίφρια ϑείη ( Vers. 53.) καὶ 564 
μύϑοις ἀγανοῖσι παραυδήσας ἀποπέμινῃ, τουτέστι παραμυϑησάμενος, προσειπών" ἃ δὴ καὶ γίνεται" 
λόγοις τε γὰρ τὸν Τηλέμαχον δεξιοῦται μειλιχίοις ὁ βασιλεὺς καὶ μένε εἰπὼν ἕως δῶρα φέρων ἐπιδίφριω 
ϑείω καλὰ, σὺ δ᾽ ὀρϑαλμοῖσιν ἴδῃς, ποιεῖ οὕτως. ( Vers. 54.) εἶτα ἐπιπλέκει γνωμικὸν ὃ Πεισίστρα- 

6o rog τοιοῦτον τοῦ γάρ ἥτε ξεῖνος μιμνήσκεται ἤματα πάντα ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς χε φιλότητα παρά- 
σχῃ, τουτέστι, δῶρα φιλικά. δῆλον δὲ ὡς οὕτω καὶ τὸν πατέρα Νέστορα ἔπεισεν ἂν δ᾽ Πεισίστρατος δῶρα 

177 ἀδοῦναι τῷ Τηλεμάχῳ, εἰ μὴ κατὰ σπουδὴν ἐχεῖνος ἐχτρέψας τὴν ὁδὸν ἀπέπλευσεν. "ἐν τούτοις δὲ Ne tef 
στορίδης καὶ ἐπαινεῖ τὸν βασιλέα εἰπών" ἥρως ̓ Δτρείδης δουρικλειτὸς, oU κατὰ τὸ παρέλκον ποιῶν οὕτως, 
ἀλλὰ διότι, ὡς εἰχὸς, πάνυ φιλίως ἐχεῖνος τοὺς θασιλιχοὺς τούτους νέους ἐξένεσε. διὸ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον 
παρέμειναν ἐκεῖ. χἀντεῦϑεν xci ϑαῤῥεῖ τὴν δωροφορίαν ὃ Νεστορίδης. δηλοῖ δὲ τὴν φιλοξενίαν καὶ 
τὸ εὐϑὺς ἐνταῦϑα ( Vers. 58.) τὸν ενέλαον ἀναστάντα ἐξ εὐνῆς ᾿ Ελένης παρὰ καλλικόμοιο ἀγχίμολον 

10 αὐτοῖς ἐλϑεῖν ἔτι κοιμωμένοις. ὃ ze πρὸ ταύτης καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἔοικε ποιεῖν διὰ φιλοφροσύνην. 
(Vers. 61.) διό «o 4 Τηλέμαχος σπερχόμεγος δὴ χιτῶνα περὶ χροὶ σιγαλόεντα δῦνεν καὶ ic; φᾶρος 
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ἐπὶ στιβαροῖς βάλετ᾽ ὥμοις. ἔνϑα ὅρα τὸ, χιτῶνα δῦνε, καὶ τὸ, μέγα φᾶρος ἐπὶ στιβαροῖς eoi βάλετο, 

ἤγουν ἔϑετο. ἔοικε γὰρ μανδοειδές τι νῦν τὸ φᾶρος εἰναι καὶ ov δυτὸν ἀλλὰ ἀναπτόν. ( Vers. 49.) Τὸ 

δὲ ἐπειγομένους ὁδοῖο κατὰ συνήϑειαν Ὁμηριχὴν συντέταχται. (Vers.53.) Τὸ δὲ μύϑοις ἀγανοῖς 

χαιρίως κεῖται. τοιούτοις γάρ τις παραυδᾶται, 0 ἐστι παρηγορεῖται, τοῖς δέ γε μὴ ἀγανοῖς κερτομεῖται. 

( Vers. 58.) Ὅρᾳ δὲ καὶ ὅτι, ὥς πὲρ τὴν “ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς εὐνὴν σεμνῶς φράζει ἐν πολλοῖς, οὕτω 20 

χαὶ νῦν ἔφρασε τὴν ἔγερσιν iv τῷ... ἀναστὰς ἐξ εὐνῆς “Ελένης παρὰ χαλλικόμοιο. ( Vers. 65.) "Or. 

σπεύδοντος οἴκαδε ξένου λόγος τὸ, ἤδη νῦν μ᾽ ἀπόπεμπε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, ἤδη γάρ μοι ϑυμὸς 

ξέλδεται οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι, δμοίως καὶ τὸ, βούλομαι ἤδη νεῖσϑαι ἐφ᾽ ἡμέτερα. εἰ δὲ καὶ φόβον ὁ τοῦτο 

λέγων ἔχοι περὶ τῶν οἴκοι, ἁρμόσει καὶ τὸ, οὐ γὰρ ὄπισϑεν οὖρον (ἰὼν κατέλειπον ἐπὶ κτεάτεσσιν ἐμοῖσι" 

10 τῷ δέ γε Τηλεμάχῳ ἥρμοσεν ἐφεξῆς καὶ τὸ, μὴ πατέρ᾽ ἀντίϑεον διζήμενος αὐλτὸς ὄλωμαι. καὶ ὅρα τὸ 3o 

διξήμενος ὡς ἀπὸ τοῦ διζῶ, δίζημι παραγώγου. ἐξ οὗ παρὰ “Ἡροδότῳ τὸ δίζηνται ἤτοι ψηλαφῶσι. 

Τὸ δὲ οὖρον κατέλειπον ἀντὶ τοῦ φύλακα, ἀπὸ τοῦ ὁρᾶν. καὶ ἔστι τοῦτο ἁπλοῦν, ἐξ οὗ πρὸ ὀλίγων 

συβώτης ὑῶν ἐπίουρος. Καὶ σημείωσαν ὅτι ἐκ τοῦ ὁρῶ γενομένων τοῦ, τὲ ὕρου τοῦ κατὰ γὴν καὶ τοῦ 

παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἔτι δὲ xci τοῦ δηλοῦντος τὸν φύλακα, ὃ μὲν φιλόσοφος οὐ μεταπεποίηται; ἀλλ 

565 ἔμεινεν ἀπαϑὴς κοινότερον. οἱ δὲ λοιποὶ δύο ἰωγίζονται, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, ἀμφ᾽ οὔροισι δηριόωνται, 

καὶ ἐκ τοῦ ; οὖρον ἰὼν κατέλειπον. ἡ δ᾽ αὐτὴ διάλεκτος καὶ τὸ ἀφορίσαι ἀποῦραι εἶπε. δῆλον δ᾽ ὅτι, 

ὥς περ πρὸς διαστολὴν τῶν βαρυνομένων οὔρων ὀξυτονοῦνται οἱ ἐν ᾿Ιλιάδι οὐροὶ τῶν νεῶν, οὕτω δια- 

στολῆς ἕνεκεν τῆς πρὸς τὸ ὕρος ὠξυτονήϑη μὲν ὃ τοῦ γάλατος ὁρός. ἐδιπλασίασε δὲ τὸ ἀμετάβολον, 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, ὃ ζωϊκὸς ὄῤῥος ὃ καὶ παρὰ τῷ χωμικῷ" ἐξ οὗ σύγκειται τὸ ὀῤῥωδεῖν. 

30 ( Vers, 68.) Καὶ τοιαῦτα uiv τὰ τοῦ σπεύδοντος ξένου, & περ ἔφη Τηλέμαχος. ὃ δὲ κατὰ τὸν Μενέ- 4o 

λαον ἀγαϑὸς ξενοδόχος ἐρεῖ ἄν" οὔ τι σ᾽ ἔγωγε πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐρύξω ἱέμενον , ἤγουν ἐφιέμενον, 

Tünzau. προσεπισλέξει δὲ καὶ τὰ ἑξῆς γνωμικῶς οὕτω" νεμεσσῶμαι δὲ καὶ ἄλλῳ ἀνδρὶ ξεινοδόκῳ, 0c 

« ἔξοχα μὲν φιλέῃσιν, ἔξοχα δ᾽ ἐχϑαίρῃσιν᾽ ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα. icüv τοι κακόν ἐστιν ὃς v οὐκ 

ἐθέλοντα γέεσϑιαι ξεῖνον ἐποτρύνει καὶ ὃς ἐσσύμενον κατερύχει. χρὴ ξεῖνον παρεόντα φιλεῖν, ἐθέλοντα 

δὲ πέμπειν. ὅϑεν λαβὼν ᾿ Ἡρόδοτος ἔγραψε τὸ τραπέζῃ μειλίξαντα ἀποπέμψαι ἐπὰν ἐθέλωσι νέεσϑαι. 

( Vers. 17-), εἰ δὲ καὶ παρακατέχων τὸν ξένον ὥςτε δειπνῆσαι εἴπῃ τὸ, εἴπω δὲ ἔσω δεῖπνον ivi μεγάροις 

τετυχεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων, ἐπενεχϑήσεται οἰχείως καὶ τὸ ἐφεξῆς" ἀμφότερον κῦδός τε καὶ ἀγλαΐη καὶ 

OveuaQ , δειπενήσαντας ἔμεν ἤγουν ἐλϑεῖν πολλὴν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν, τουτέστι τὸ τοὺς ξένους δειπνή- 

πρριτο ὑποχωρήσαι, εἰς ὁδὸν, ὄνειαρ μὲν τῷ ξενοδοχηϑέντι διὰ τὸ φαγεῖν, χατὰ τὸ, Ensure δέ x αὐτὸς 

$o ὀνήσεαι, τουτέστιν ὠφεληϑήσῃ, ἐξ οὗ καὶ ὄνειαρ τὸ βοῶμα. καὶ ἰδοὺ τὸ Év* κῦδος δὲ καὶ ἀγλαΐα τῷ 

ξενοδοχήσαντι. καὶ ἰδοὺ τὸ ἕτερον, καὶ ὁμοῦ δύο. διατοῦτο γὰρ εἶπεν ἀμφότερον ἐπιῤῥηματικῶς χαϑ' 

ομριθζοζαγτου ἀμφότερον, φιλότητι καὶ αἰδοῖ. οὐκ ἄδηλον δὲ Ort πο λυωγύμως ταυτὸν τὸ, κῦδός τε χαὶ 80 

ἀγλαΐα, ὡς καὶ ἐν τῷ, πολλὴν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν, ταυτόν τι πολλὴν καὶ ἀπείρονα. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλως 

ἐῤῥέϑη, ὡς τοῦ μὲν ἀπείρονα γαῖαν, xa ἕν τι λαμβανομένου, γῆν γὰρ δηλοῖ μετὰ καὶ ἐπιϑέτου, τοῦ 

δὲ “πολλὴν ποσότητα δηλοῦντος τῆς διοδευϑείσης γῆς. (Wers.69.) ἐν δὲ τῷ, νεμεσσῶμαν δὲ xci ἄλλῳ 

“αὶ τοῖς ἑξῆς σημείωσαι ὕπως παραφράζει φιλοτίμως ἐλϑὼν διὰ τριῶν ἐννοιῶν καὶ χορεύων δι᾽ αὐτῶν 

τεχνικῶρ. ὧν ἡ μὲν δευτέρα σαφεστέρα τῆς πρώτης, ἡ δὲ τρίτη καὶ γοργοτέρα τῶν δύο, ὥς mz 1) δευ- 

τέρα τῆς πρώτης. ἐχείνη γὰρ ἔχει συμπαρακείμενον καὶ ἕτερον γνωμιχὸν τὸ, ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα. 

τοιοῦτόν τι παραφραστικὸν σχῆμα ἐστὶ καὶ ἐν ταῖς κατὰ τὴν ᾿Ιλιάδα λιταῖς" ἐν (ἤ uud) ἡμὲν χαχὸς 

4ο Ἰδὲ ἐσϑλὸς καὶ ἑξῆς. καὶ ἐχεῖ γὰρ κυκλοῖ γοργῶς ἐν παραφράσει μίαν ἔννοιαν τρὶς περὶ τὴν αὐτὴν στρα- 

geis- Σημείωσαι δὲ καὶ ὕτι ἀποτρέπων Ὅμηρος ἔξοχα φιλεῖν καὶ ἔξοχα ἐχϑαίρειν τὸ μηδὲν ἄγαν προῦ- 

ποτίϑησι τὸ ὕστερον ὑπ᾽ ἄλλων ἀποφανϑὲν, οἵ καὶ ἔδοξαν οἴκοθέν τι ἐξευρεῖν, ἐξ Ὁμήρου ὠφελημένου 

τὸ νόημα. (Vers.71.) Τὸ δὲ ἀμείνω δ᾽ αἴσιμα πάντα, ἐγγύς ἐστι τοῦ εἰπεῖν ὡς πάντων μέτρον 

ἄριστον. ( Vers. 77.) Τὸ δὲ τετυκεῖν χρήσιμον uiv etg μόνον μέτρον" γίνεκται δὲ ἐκ τοῦ τύχω, ὅϑεν 6o 

καὶ τὸ τετύχοντο, καὶ ἔστι δεύτερος μέλλων ἀπαρέμφατος τοῖ! τύχω ἢ τετύχω ᾿Ιωνικῶς. μάλιστα μὲν 
μὲ 
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ψιλὸν χατὰ Ἴωνας τετυχεῖν. (Vers. 80.) Ὅτι ἀλητεύειν xoi ἀγείρειν ἐχπεπονημένος ὁ Μενέλαος παιξ 
δοτριβεῖν ἐϑέλει ἐπὶ ὁμοίοις καὶ τὸν 2E" Ιϑάχης νεανίαν. φησὶ γοῦν" εἰ δ᾽ ἐθέλεις τρεφρϑῆναι ἀν᾽ ' EA- 
λάδα καὶ μέσον "άργος, ἐπὶ χρήματισμῷ δηλαδὴ, ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι. ὑποξεύξω δὲ τοι ἵππους, ἄστεα 

177 δ᾽ ἀνϑρώπων ἡγήσομαι" οὐδέ τις ἡμέας αὕτως ἀποπέμψει, δώσει δέ τι ἕν γε φέκρεσϑαι, ἠέ τινα τρι- 
πόδων εὐχάλκων ἠὲ λεβήτων, ἠὲ δύ᾽ ἡμιόνους, ἠὲ χούσειον ἄλεισον' καὶ αὐτὸς μὲν οὕτω παρατείνει τὸν 
χαιρόν. ὃ δὲ Τηλέμαχος, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ταχὺ ἀπελϑεῖν ἵεται. Ὅρα δὲ τὸ τρεφρϑῆναι προτιμηϑὲν 
τοῦ ταρπῆναι καὶ τοῦ τραπῆναι ἐπίτηδες διὰ τὸν τραχυφωνίας ὄγκον. οὕτω δὲ καὶ τὸ στρεφϑεὶς καὶ 
βλαφϑεὶς καὶ τὸ ἐδούφϑη καὶ τὸ ἐθρέχϑη καὶ τὸ ἐϑρέφρϑη, ἀγαπητὰ τοῖς κατὰ τὸν ποιητὴν μᾶλλον 
ἤ περ τὰ σύστοιχα τούτοις λεῖα ῥήματα. (Vers.81.) Τὸ δὲ ὄφρα ἕπωμαι ἀπὸ κοινοῦ ἔχει χρεωστικῶς 
τὸ μένε, οἷον, ἀλλὰ μένε εἰσόχε δῶρα φέρω καλά. εἰ δ᾽ ἐθέλεις μένε δηλαδὴ, ὄφρα τοι αὐτὸς ἕπωμαι. 10 
καὶ ἔστι ταυτὰ τὸ εἰσόχε καὶ τὸ ὄφρα. διαφορὰ δὲ κἀνταῦϑα τριπόδων χαὶ λεβήτων, καὶ δοκοῦσι καὶ 
νῦν χρείττους οἱ τρίποδες, διὸ καὶ εὔχαλκοι xar ἐξαίρετον εἴρηνται. (Vers. 85.) ἐν δὲ τῷ, δύ᾽ ἡμιό- 
γους, δύο μὲν λέγει διὰ τὴν ξυνωρίδα. οὐ γὰρ ἐχελήτιζον οἱ ἥρωες τότε" ἡμιόνους δὲ, ἐπειδὴ φϑάσας 
ἀπείπατο τοὺς ἵππους ὃ Τηλέμαχος διὰ τὸ μηδὲ ἱππήλατον εἶναι τὴν ᾿Ιϑάκην. ἐτυμολογία δὲ ἀλείσου 

10 ἐῤῥέϑη μὲν xoi ἐν ἄλλοις. ἐνταῦϑα δὲ ῥητέον ὡς ἐν βραΐ χεῖ κατὰ τὴν τοῦ δειπνοσοφιστοῦ γνώμην, ὅτι 
ἄλεισον ἀπὸ τοῦ ἄγαν λεῖον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα τὸ ποικίλον τῇ κατασχευῇ ἄλεισον ἀκούει, τις ὡς ἔξω λειό- 
τερον ὃν, πλεονάζοντος δηλαδὴ τοῦ c, δύναται δὲ καὶ κατὰ στέρησιν τοῦ λείου εἶναι ὅτε ζωωτοῖς δαι- 
δάλμασιν ἐμπέπαισται. ὡς δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἄλεισον xci δέπας λέγεται, δῆλον ἐκ τῶν “Ομήρου, εἰπόντος " 
ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευε χρυσέῳ δέπαϊ" εἶτα περὶ τοῦ αὐτοῦ, τοὔνεκά σοι δώσω χρύσειον ἄλεισον, καὶ ἑξῆς, 
δῶχε δὲ Τηλεμάχῳ χαλὸν δέπας. εἶεν δὲ ἂν ἴσως xci τὸ ἀμφικύπελλον καὶ τὸ σκύφος εἰς ἕν τοῖς τοιού- 20 
τοις ἥκοντα πολυωνυμίας λόγῳ. xci περὶ μὲν ἀμφικυπέλλου τοῦ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι ἑρμηνευϑέντος μετ᾽ 
ὀλίγα εἰρήσεται. νῦν δὲ περὶ σχύφους εἴτουν σκύφου τοῦ, καὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς κατὰ τὸν Κύκλωπα ἐπ 
ὀλίγον μγείας ἠξιωμένου γραπτέον ὅτι τε διγενὲς τὸ σχύφος ὡς προγέγραπται, καὶ ὅτι “Ἡσίοδος ἐν 
μελαμποδίᾳ, ποιημάτιον δὲ αὕτη ἐκείνου, μετὰ τοῦ πῖ σχύπφον φησὶν, οἷον, πλήσας δ᾽ ἀργύρεον "Y 
σχύπφον φέρε, δῶχε δ᾽ ἄνακτι. προφέρει δὲ ὁ δειπνοσοφιστὴς καὶ ἄλλας χρήσεις τοῦ διγενοῦς VENE. 366 
σχεύους. Εὐριπίδης" σχύφος τὲ μαχρός. Σιμωνίδης" οὐὰτόεντα σχύφον. Ἴων" οἶνος οὐκ ἔνι ἐν τῷ 

20 σχύφει. ᾿Επίχαρμος" φέρ᾽ ἐγχέας "εἰς τὸ σκύφος. Φαίδιμος" σκύφος εὐρὺ μελιζώροιὸ ποτοῖο" ὃ Gnpeun- 
τέον καὶ εἰς τὸ, ζωρύτερόν ve χέραιε. τὸ δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ, φησὶ, κείμενον ᾿“ριστοφρόνης μὲν POE 
πλησάμενος δ᾽ ἄρα oi δῶχε σχύφος ᾧπερ ἔπινεν" ᾿Δρίσταρχος δὲ, σκύφον ᾧπερ ἔπινε. λέγει δὲ ἘΠΈΟΣ 
«Τἰσχύλος μὲν σεμνύνει τὸ σκεῦος ἐν τῷ, ποῦ χρυσότευχτα κἀργυρὰ σχυφώματα. οἱ δὲ κατ᾽ “σχληπιάδην ὅσ 
λέγουσιν ὡς ποιμενικώτερον ἀγγεῖον ὃ σχύφος. εἰ δὲ προσεχτέον τοῖς φαμένοις ὡς ἐκ τοῦ κύφος γίνεται 
κύπελλον καὶ ἀμφικύπελλον χατὼ ἀντιστοιχίαν τὴν πολλαχοῦ φανεῖσαν, δοκεῖ καὶ τὸ σκύφος πλεονα- 
σμὸν σχεῖν τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν σίγμα. 0 δὴ zc ἐπὶ ἄλλων γέγονε λέξεων. οἱ δὲ παλαιοὶ λέγουσι χαὶ ὅτι σχύ- 
qos ἀπὸ τοῦ σχαφίδος ἣ τίς ori ξύλινον ἀγγεῖον στρογγύλον, γάλα καὶ ὀρὸν δεχόμενον. Ὅμηρυς" γαυ- 
Aoi τε σχαφίδες τε τοῖς ἐνάμελγεν, εἰ μή πού, φασι, τὸ σχύφος ἔστιν ὡς oiov σκύϑος τις διὰ τοὺς 
Σιχύϑας οἵ περαιτέρω τοῦ δέοντος μεϑύσχονται, ὅϑεν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται καὶ τὸ μεϑύσαι σχυ- 

ϑίσαι καὶ ἐπισκυϑίσαι ἐλέγετο. χαὶ δηλοῖ τὸ τοῦ ϑῆτα καὶ q συγγενὲς ἡ τοιαύτη ἐτυμολογία. λέγει 
δ᾽ 6 αὐτὸς σοφιστὴς καὶ ὅτι κατὰ μίμησιν τῶν ξυλίνων ὕστερον εἰργάσαντο χεραμεοῦς καὶ ἀργυροῦς σκύ- 

3o φους "ἢ σχύϑους. ὧν πρῶτοι καὶ κλέος ἔχοντες οἱ Βοιώτιοι, χρησαμένου τῷ γένεν. πρώτου “Ἡρακλέος. ᾿ 
διὸ καὶ ᾿Ἡρακλεωτιχοὶ ἐλέγοντο, ἔχοντες διαφορὰν πρὸς ἄλλους τὸν ἐπικείμενον αὐτοῖς εἷς τὰ ore 4o 
δεσμὸν, ὃς ἐλέγετο“ ΠΙράχλειος. χρῆσις δέ, φασι, τοῦ εἰρημένου σχύϑου, τοῦ κατὰ τὸ σχεῦος δηλαδὴ, 
παρὰ ΔΠηϑυμναίοις. ὃς ἐκαλεῖτο λυρτὸς ὑπὸ ΕΙπειρωτῶν. ἐσκώπτετο δὲ καί τις “Ζωκεδαιμόνεος “εοχυλ- 
Mes ἐν τῷ χαλεῖσϑαι σκύϑος, ἴσως ἀπὸ τῶν σχυϑῶν. ἄνϑρωπος ἐκεῖνος οὐδέν, φασιν, ἐν τῷ τρύπῷ 
«“Ἰακωνικὸν οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔχων, ἀλλὰ πολὺ τὸ πανοῦργον καὶ τὸ ϑηριῶδες. τῇ δὲ γραφῇ τοῦ ἀνωτέρω σης 
μειωίλένπος σχύπφου μετὼ τοῦ 7T συνϑετέον εἰς μνείαν καὶ τὸν γράψαντα αἰόλον ὄπφιν διὰ τοῦ πὶ καὶ φ 
ἐν τῇ ̓ Ιλιάδι, ὅτι 08 ἀραχύφιον ποτήριον ἦν διπύϑμενον, ἕνα μὲν πυϑμένα ἔχον τὸν συγκεγκἡπευμένον, 
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ἕτερον δὲ πρόσϑετον ὀξὺν, ἄνω λήγοντα δὲ εἰς πλατεῖαν βάσιν, χαὶ ὅτι ποτήριόν τι καὶ τὸ aov; οἷον, 

οἶνος κεκραμένος ἐν ὠῷ χρυσῷ, καὶ ὅτε ὠῷ τοιούτῳ καὶ σκύφει ποιμενίχῷ συγκροτεῖται τὸ ὠοσχύφιον 

εἰς σύνθεσιν, οἱ παλαιοὶ δηλοῦσιν. * ( Vers. 97.) Ὅτι Μτεωνεὺς, ὃς οὐ πολὺ veity ἀπ αὐτοῦ ἤτοι 4o 

τοῦ Μενελάου, πιστὸς δὲ οὗτος ἐφάνη ϑεράπων τῷ βασιλεῖ , πῦρ ἀνέκαυσε κελευσϑεὶς χάριν τῶν ξένων, 

(Vers. 94.) χαὶ ὥπτησε κρεῶν τῶν ἀπολελειμιμένων ἔτι ἀπαρασχευάστων, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, ὡς 

ἐδήλωσε καὶ τὸ, δεῖπνον τετυχεῖν ἅλις ἔνδον ἐόντων. Καὶ ορα το, χρεῶν ὥπτησεν, "rris λεχϑὲν, 

ὡς x«i τὸ, βοὸς βεβρωχὼς, καὶ ὅσα τοιαῦτα. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ δειπνήσαντες οἱ βασιλικοὶ παῖδες ἀπέρ- 

χονται. (Vers. 92. sqq.) Ἔν τούτοις δὲ καὶ οἰχονομικόν τι κεῖται παράγγελμα, ἔνϑα τῇ τὲ ἀλόχῳ καὶ 

ταῖς "ὁμωαῖς ἐκέλευσεν ὃ βασιλεὺς δεῖπνον ἑτοιμάσαι... διδάσκει γὰρ πραγματικῶς ὃ ποιητὴς μὴ δίχα 50 

10 τῆς γυναικὸς δεῖν εἶναι τὸν ἄνδρα χελεύειν ταῖς xaT οἶχον γυναιξί. Θεόφραστος δὲ ὕστερον γράψας 

αὐτός τε παραδέδωκεν καὶ ὡς οὐδὲ γυναιξὶν ἀνδρὸς δίχα χρὴ μετεῖναι τῆς ἀνδρωνίτιδος. ( Vers. 103.) 

507 Ὅτι χρατερος Μεγαπένϑης ὃ ἐκ δούλης, ὡς καὶ προϊστόρηται, τῷ MeveAao γεννηθεὶς; κρητῆρα φαει- 

γὸν ἐκ τοῦ πατρὸς λαβὼν ἔϑηχε φέρων προπάροιϑεν Τηλεμάχου ἀργύρεον, οὗ χρυσῷ ἐπὶ χείλεω κεκράαν- 

ται. (Vers.120.) αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς δέπας λα" gov ἀμφικύπελλον ἐν χερσὶ τοῦ Ἴηλεμᾶχου ἔϑετο, θο 

οὗ τὴν ὕλην ἐνταῦϑα μὲν σιωπᾷ Ὅμηρος. ἐμφαίνει δὲ ὅμως χρύσεον εἶναι αὐτὸ, ἐν οἷς λέγει τὸν Τηλέ- 

ὑμαχον ϑεῖναι ἐν τῇ νηὶ ἐσϑῆτά τε χρυσόν τε. οὐ γὰρ δή που λέγει τοῦτο διὰ τὸν χρατῆρα, ὃς ἀργύρεος 

ὧν log ἔχει τι καὶ “χρυσοῦ περὶ τὰ χείλη. καὶ οὕτω μὲν ὃ βασιλεὺς δωροφορεῖ τῷ ξένῳ ἐκ ϑαλάμου!7 76 

λαβὼν τοῦ κατὰ τὸν iv^ [λιάδι κηώεντος ὅϑι οἱ χειμήλια κεῖτο. ( Vers. 104.) Eiérn δὲ, εἰ καί τις κρά- 

τὴρ ᾿ Ελένης παροιμιάζεται διάφορος, ὡς εἰκὸς, τὴν κατασχευὴν καὶ πρέπων ἡρωΐδι τοιαύτῃ, ἀλλ 

20 αὐτὴ οὐ κρατῆρα δίδωσιν ὁμοίως τῷ ἀνδρί. φωριαμοῖσι δὲ παρίστατο, ἔνϑ' ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκε- 

λοι olg κάμεν αὐτὴ, ἤτοι καμοῦσα ἔτευξεν, ἢ περὶ οὖς ἔκαμε. τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη Ελένη δῖα γυναικῶν, 

ὃν πέπλον “καὶ ἐπαινῶν ὃ ποιητὴς λέγει καὶ τὰ £v ]λιάδι γραφέντα" ὃς κάλλιστος ἕην ποικίλμασιν ἠδὲ 

μέγιστος, ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν, ἔκειτο δὲ νείατος ἄλλων, ὡς ἔχκριτος δηλαδή. (Vers. 125.) ὃν καὶ 
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χειρίξουσα τῷ Τηλεμάχῳ ἔφη ἐλλαμπομένη τῷ δώρῳ" δῶρόν TOL καὶ ἐγώ, TUNE φίλε, τοῦτο oun 

p λένης sa πολυηράτου ἐς γάμου on» σῇ ἀλόχῳ φορέειν. τειῶς δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ κεισὶ (9 

ivi μεγάρῳ. σὺ δέ μοι χαίρων ἀφίκχοιο οἶκον dxriusvoy καὶ σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν. ( Vers. 11 1.) οὕτω 
f - , ^ , ' - » , € ^ - .“ ^ ^ d 

δέ πως xci ὃ Μιενέλαος πρὸ αὐτῆς ἔφη, νόστον Ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοιϊνᾷς, ὡς τοι ϑεὸς τελέσειε. λόγου 20 

δὲ οὗτοι εὐχτικοὶ ἐπὶ ἀπελεύσει ξένου. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ῥηϑθϑείη μὲν ἂν ὃ δεδηλωμένος ἀργύρεος χρατὴρ 

ἀργύρωμα. μάλιστα δὲ ποτηρίοις ἣ τοιαύτη λέξις ἁρμόττει, ὡς δηλοῖ τὸ, ἐξ ἀργυρωμάτων zal χρύσων 

3o πίνει, ὃ πρότερον οὐχ ὕπως ἐξ ἀργυρωμάτων οὐκ ἔχων πίνειν ἀλλ ἐκ κεραμεῶν καὶ τούτων ἐνίοτε κολο- 

βῶν. φασὶ δὲ μὴ ̓ Ελληνικὴν τὴν λέξιν εἴναι. οἱ γὰρ ἑλληνίζοντες οὐκ ἀργυρώματα καὶ χρυσώματα φασὶν, 

ἀλλ ἀργυροῦν zc χρυσοῦν χόσμον. (Vers. 116.) Ὅτι δὲ 0 ῥηθεὶς κρατὴρ κάλλιστος καὶ τιμηέστατος 
ἐστι xci ὅτι Φαίδιμος αὐτὸν τῷ βασιλεῖ ἐδωρήσατο Σιδονίων βασιλεὺς, *iv τοῖς πρὸ τούτων δεδηλω- So 

ται. χαὶ ἀπαραποίητοι oi ἐνταῦϑα στίχον κεῖνται καὶ ἐκεῖ. (Vers. 120.) Τοῦ δὲ ἀμφικύπελλον ὅτι 

ἁπλοῦν ἔστι τὸ κύπελλον, πολλαχοῦ δηλοῦται. ὅϑεν xol ἡ κυπελλὶς καὶ ὃ κυπελλοχάρων. εἰ δὲ 

περὶ ἀμφιχυπέλλου ἐδηλώϑη iv τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα, ὅμως οὐ πάρεργον χἀνταῦϑα ϑεῖναν ὅτι κατὰ τὸν 
δειπνοσοφιστὴν ἀμφικύπελλον οὐδὲν ἄλλο σημαίνει ἢ) ὅτε ἣν ἀμφίκυρτον. Σιληνὸς δὲ τὸ μὴ ἔχων ara. 
ἕτεροι δὲ τὴν ἀμφι ἀντὶ τῆς περῖ νοοῦντες ἀμφιχύπελλόν φασι τὸ περίποτον, ἤγουν τὸ πάντοϑεν πίνειν 
ἐπιτήδειον. Παρϑένιος δὲ διὰ τὸ περικεκυρτῶσϑαι τὰ ὠτάρια. κυφὸν γὰρ εἶναι τὸ κυρτόν. -Ανίκητος 

4ρ δὲ κύπελλον μὲν φιάλη φησίν. ἀμφικύπελλον δὲ ὑπερφίαλον, ὑπερήφανον καὶ καλόν. λέγει δὲ καὶ ὡς 

τὸ κύπελλον διαλλάσσει ἀλείσου τε καὶ δέπαος τῷ κυφὸν εἶναι. ἀπὸ γὰρ κυφότητος κύπελλον sa ἀμφυ- 

κύπελλον; ὡς οἷον κυρτὸν καὶ ἀμφίκυρτον ἀπὸ τῶν ὥτων, διὰ τὸ τοιαῦτα εἶναι τῇ κατασκευῇ καὶ παρα- 

πλήσια πέλλαις συνηγμέναις μᾶλλον εἰς τὸ κυφώτερον. λέγει δὲ καὶ ὡς καὶ Κύπριοι οὕτω φασὶ τὸ no 
TOY ποτήριον. εἰ δὲ ταῦϑ' οὕτως ἔχει, ϑετέον ἄλεισον μὲν καὶ δέπας εἴς τε ταυτὸν, σχύφος δὲ καὶ πέλλαν 

καὶ κύπελλον καὶ ἀμφικύπελλον εἰς ἑτεροίαν ὁμοιότητα. ὅτι δὲ ὅλϑεν τὸ κύφος, ἐχεῖϑεν καὶ axvqoe ὁ «vo- áo 

τὸς καὶ e»quy ὃ παρὰ τῷ χωμιχῷ, προδηλότατόν ἐστι. ( Vers, 104.) Φωοιον»εὺς δὲ λέγει “Ὅμηρος 

T o 
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τὰς πεπλοδόχους χηλοὺς, παρὰ τὸ φᾶρος, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. ὅτι δὲ τοιοῦτοι οἱ φωριαμοὶ, δηλοῖ 568 
χαὶ τὸ, ἔνϑα ἔσαν πέπλοι. ἑτέρωϑι δὲ χαὶ ὃ τόνος τῆς λέξεως ταύτης. χεχανόνισται. ( Vers, 119.) 

Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ νοστῆσαι ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς ἐλϑεῖν, ἔνϑα φησὶ Μενέλαος ὦ ὡς τὸν ῥηθέντα χρα- 
τῆρα δέδωκεν αὐτῷ ὃ Σιδόνιος βασιλεὺς νοστήσαντι ἐχεῖσε εἰς αὐτὸν, ἤγουν ἐλϑόντα ἁπλῶς. ἴσως δὲ. 
καὶ αὐτὸ ἐπὶ τοῦ οἴκαδε ἐπανελθεῖν εἴρηται. εἰ γὰρ καὶ μὴ εἰς Σιδόνα à ἐνόστησεν ὁ Μενέλαος, ἀλλ ἐν τῷ 
οἴκαδε παλιννοστεῖν ἐπλανήϑη ἐκεῖ. ( Vers, 109.) "Er. ἐν τούτοις χεῖται. καὶ τὸ, ἔβησαν ἰέμαι διὰ δώ- 
ματα, ὃ περ ἐν ἄλλοις διὰ δῶμα εἴρηται ἀσυνήϑως. τῷ γὰρ σύνηϑες βαίνειν διὰ δωμάτων καὶ διὰ 
δώματος. “Ὅμηρος δὲ ἰσοδυναμεῖν οἶδε τῇ κατᾶ τὴν διᾶ “πρόϑεσιν. ( Vers, 108.) Τὸ δὲ ἀστὴρ ὡς ἀπέ- 
λαμπὲν ἐτυμολογίαν τε ἀστέρος ὑποβάλλει γοεῖν, ὃς ἀπὸ τοῦ αἴϑειν, 0 πέρ ἔστι λάμπειν, λέγεται, καὶ 
ἀρχὴν ἐνδέδωχεν ἐπαίνου τοῖς εἰποῦσι τὸν καλὸν Διένανδρον ἀστέρα τῆς γέας κωμῳδίας, μάλιστα δὲ 10 
αὐτὸ ix τοῦ ἀστέρι ὀπωρινῷ ἐναλίγκιος εἴληπται. “Ὅτι δὲ ὃ ῥηϑεὶς ἀργύρεος χρατὴρ χαὶ ὃ χάλκεος λέβης 

50 χαὶ τὸ χρύσεον Ἀδέπας xci τὰ τοιαῦτα μετουσιαστικὰ ὄντα διαφέρει τοῦ ὁμοίου τύπου τῶν ! σωματικῶν 
τῷ ἀπὸ ἀψύχων γίνεσϑαι, οἱ παλαιοὶ παραδιδόασι. C Vers. 125.) Τὸ δὲ τέχνον φίλε ὅτι ᾿“ττικῶς 
ἐσχημάτισται, προεσαφηνίσϑη ἐν τοῖς φϑάσασιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι δύναται τοῦτο καὶ διὰ στιγμῆς ὀρϑοῦ- 
σϑαι εἰς τὸ “κοινότερον, ἵνα λέγῃ, ὦ τέενον, ὠ φίλε. ( Vers. 126. ) νῆμα δὲ νῦν ἁπλῶς τὴν μνήμην 

λέγει. ἐξ οὗ δῆλον ἱ ὕτι χαὶ τὸ νεχρικὸν μνῆμα οὕτω καλεῖται διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ μνήμην τοῦ ποτὲ ζῶντος. 

δῆλον δὲ ὅτε ταυτὸν ὥς περ τρῶμα τρώμη, βρῶμα βρώμη, οὕτω χαὶ μνῆμα μνήμη. ᾿Εν δὲ τῷ, “Ἐλένης 

χειρῶν, σεμνῶς ἡ ἡρωὶς τὸ ἑαυτὴς ἔφη ὄνομα κατά τινα ἐξοχὴν καὶ μεγαλειότητα διὰ τὸ αὐτῆς πολυ- 
ϑρύλητον. οὕτω δὲ xci ὃ ποιητὴς χαίρων χἀνταῦϑα τῇ αὐτῆς μνήμῃ ἐκ “περιττοῦ x«i εἰς οὐδὲν δέον 

dame αὐτῆς ἐν τῷ, ἕνα vOv πέπλων ἀειραμένη “Ελένη ἔφερεν. ἐκεῖ γὰρ οὐκ ἀναγκαίως πρόσκειται 20; 
ro Ἐλένη. διότι καὶ ἄλλως αὐτὴ ἐξηχούετο κατ᾽ ὦκολ ουϑίαν τοιαύτην. “Ελένη δὲ παρίστατο φωριαμοῖς, 
ἔνϑ᾽ ἔσαν πέπλοι. τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη ἔφερεν, ὥςτε τὸ, Ἑλένη ἔφερεν, ἐκ περισσοῦ κεῖται διὰ φιλίαν 
᾿Ὁμηρικήν. ἐθέλει γὰρ συχνὰ καὶ πρὸς ὄνομα μεμνῆσϑαι αὐτῆς ὃ ποιητής. ( Vers. 126.) Τὸ δὲ, πολυη- 

θοράτου, ἀμφιβολίαν ἔχει. ἄδηλον γὰρ εἴτε πολυηπράτου ᾿ Ελένης ῥητέον, εἴτε γάμου πολυηράτου. τοῦτο 
δὲ ἢ διὰ τοὺς κατὰ τὸν γάμον ἔρωτας ἢ διὰ τὸ εὐκταῖον αὐτοῦ χάριν τεχνογονίας, ἢ καὶ διότι πολλῶν 

εὐχῶν χρεία τοῖς περὶ γάμους, ἵνα τύχοιεν ἀγαϑῶν γυναικῶν. Ὅτι δὲ δεξιωτάτη ἱστουργεῖν ἡ ̓Ελένη, 
δηλοῖ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι τὰ τῆς δίπλακος, ἡ τοὺς τῶν ᾿Αχαιῶν ἐκείνη ἄϑλους ἐνέπασσεν, ἀρχέτυπον αὐτὴν 
τιϑεμένη τῆς Ὁμηρικῆς ποιήσεως. (Vers. 127.) Τὸ δὲ, τέως δὲ φίλῃ παρὰ μητρὶ κείσθω, ἑτεροῖον. 
ἐστὶν ὧν πρὸ μικροῦ ὁ “Τηλέμαχος € ἐνόει, λογιζόμενος δὁμωΐδι ἀναϑέσϑαι τὰ xa ἑαυτόν. ἐκεῖνος μὲν 

1777γὰρ ἐγίνωσχεν ἄλλα, ἡ  Ελένη δὲ οὐχ οἶδε τὰ κατὰ τὴν Πηλνελόπην ὕπως ἔχουσι, διὸ καὶ αὐτῇ παρα- 3o 
τεϑῆναι τὸν πέπλον συμβουλεύεται. ( Vers, 128.) ' Ev δὲ τῷ, σὺ δέ μοι χαίρων, 2) περιττὸν κεῖται τὸ 
MOL, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις γίνεται, ἢ ἀντὶ τοῦ, χαίρων ὅσον τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ, εἰ καὶ τυχὸν ἄλλοϑεν οὐκ ἔσταν 
σοι τοῦτο. ( Vers. 131.) Ὅτι ἐν ᾿Ιλιάδι μὲν πείρινϑα εἶπεν ὃ ποιητὴς τὸ τῆς ἁμάξης ἄνω τοῦ ἄξονος 
qoprogópov πλινϑίον. καὶ ζητητέον ἐκεῖ περὶ τούτου. ἐνταῦϑα δὲ Πεισίστρατος ἐς πείρινϑα δίφρου; 
De ὁ διφρηλάτης ἐκάϑητο, ὡς ἐκεῖ ὃ ἁμαξηλάτης, τὰ βασιλικὰ δῶρα τίϑησιν, & πάντα ϑηήσατο 

ιοϑυμῷ, ὡς εἶναι οὕτως αὐτὰ ϑηητά. "λέγοι δὲ ἂν πείρινϑα χατὰ τὸ ἐοικὸς τῆς λέξεως τὸ περίϑεμα, ὡς 
ἀπὸ τῆς περὶ προϑέσεως καὶ τοῦ ϑῶ τὸ τίϑημι. εἴη δ᾽ ἂν πείρινϑα καὶ ἡ πρὸ τούτων ῥηθεῖσά που ὑπερ-- 
τερία ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν ᾿ΝΝαυσικάαν ἁμάξης, 0 περ οἱ ὕστερον ἐσχάραν καλοῦσι. ζητητέον δὲ, εἴπερ πεί- 
ρινς πείρινϑος ἡ εὐϑεῖα τῆς λέξεως ταύτης εἴτε τὸ πείρινϑον. (Vers. 140.) Ὅτι ἐν τῷ, κρέα δὰίετο 
καὶ νέμε μοίρας, τὸ μὲν νέμε τὸν ὕστερον χρεανόμον ὑποβάλλει νοεῖν, τὸ δὲ δαίετο τὸν δαιτρὸν παρε- 569 

20 τυμολογεῖ.. συστέλλει δὲ τὸ χρέα τὴν λήγουσαν ἐνταῦϑα, ὡς ἀποκοπὴν πα "ϑὸν ἐκ τοῦ κρέατα. διὸ καὶ 
δάχτυλον ἀπαρτίζει. “φησὶ γάρ" Βοηϑοίδης χρέα δαίετο. εἰ δὲ xc ἴσως ἐχτέταται, συνίζησιν ἡ λέξις 
πάσχει ἐπὶ σπονδείου ἀπαρτισμῷ. ἐν τούτοις δὲ χρεανομεῖ μὲν ὃ Βοηϑοίδης ᾿Ετεωνεὺς, οἰνοχοεῖ δὲ ὃ τοῦ 

βασιλέως παῖς. φησὶ γάρ" φνοχόει δ᾽ υἱὸς Μενελάου κυδαλίμοιο. (Vers. 148.) Ὅτι τοῖς βασιλικοῖς 
νεανίωις ἀναβεβηχόσιν εἰς τὸ ἅρμα, οἶνόν τε μελίφρονα δίδωσιν ὃ βασιλεὺς ἐν δέπαϊ χρυσέῳ ἔχων ἐν 

χειρὶ δεξιτερῇ διὰ «ὰ εὐοιώνιστον, ἵνα λείψαντε ^ τουτέστι, σπείσαντες, κιοίτην ἤγοννν CEA ones xc 
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χαίρετον, , ὦ Ἀχοῦροι, φησὶ, καὶ «Νέστορι ποιμένι λαῶν εἰπεῖν, τουτέστιν εἴπατε αὐτὸ τοῦτο τὸ χαίρειν. 3o 

διατί; LÀ γὰρ ἔμοιγε πατὴρ ὡς ἤπιος x&v ἐν Τροίᾳ. ( Vers. 156.) éni δὲ τούτοις τῷ Τηλεμάχῳ εὐξα- 

μένῳ ; ὡς αἱ γὰρ ἐγὼ γοστήσας, τουτέστιν ᾿Ιϑάκηνδε χιὼν Οδυσεῖ ἐνὶ οἴκῳ εἴποιμι ὡς παρὰ σεῖο τυχὼν 

φιλότητος ἁπάσης ἔρχομαι. ( Vers. 159. ) αὐτὰρ ἄγω κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ, εἰ καὶ μὴ ὅσα ἐχεῖ- 

γος 2x Φαιάχων, ἐπέπτατό φήσι δεξιὸς ὄρνις αἰετὸς, ἀργὴν χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον ἥμερον ἐξ 

αὐλῆς, οἱ δ᾽ ζοντες ἕποντο ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες. ὃ δέ σφιν ἐγγύϑεν ἐλϑὼν δεξιὸς *jjise πρόσϑ' ἵππων, Áo 

οἱ δὲ ἰδόντες γήϑησαν ( Vers. 165.) καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ ϑυμὸς ἰάνϑη. 0 δὴ περίφρασίς ἐστι τοῦ γήϑη- 

σαν. xci ὃ μὲν Νεστορίδης φράζεο δὴ Μενέλαε φησὶν εἴτε ἡμῖν τόδ᾽ ἔφηνε ϑεὸς τέρας ἢ) σοὶ αὐτῷ, τέρας 

τὸ σημεῖον εἰπών. οὐ ydo TL παρὰ φύσιν ἐπράχϑη, Ἱ ἵνα χαὶ τέρας εἴη. (Vers. 169.) Μενέλαος δὲ μερμή- 

10 eise, ὅπως oi χατὰ μοῖραν ὑποχρίναιτο νοήσας, 0 ἐστιν ἐμελέτα σκεπτόμενος, πῶς ἂν προσηχόντως 

νοήσας ἀποκρυϑείη. οὕτω γὰρ οἶδε φράζειν ὃ ὃ ποιητὴς, οἷα μὴ εἰδὼς τὴν παρὰ τοῖς ὕστερον δραματι- 

χὴν ἢ καὶ ἀλλοίαν ὑπόκρισιν. ed 171. .) “Ἐλένη δὲ κέν τοσούτῳ τανύπεπλος ὑποφϑαμένη, τουτέστι 50 

φϑάσασα καὶ προλ αβοῦσα διὰ ὀξύτητα φύσεως χαὶ ἀγχίνοιαν, εὐφυὴς γὰρ χαὶ ἐν τοῖς φϑάσασι δέδει- 

χται, λύει τὸ ἄπορον πρὸ τοῦ ἀνδρὸς, εἰποῦσα" χέχλυτέ μευ, αὐτὰρ ἐγὼ μαντεύσομιαιε, ὡς ἐνὶ ϑυμῷ 

ἀϑάνατοι βάλλουσι xoi ὡς τελέεσϑαι ὀίω. G δὴ xci ἀλλαχοῦ χεῖνται. (Vers. 174.) ὡς 00s χῆν᾽ ἥρ- 

παξεν ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ ἐλϑὼν ἐἕ 0 ὅρεος ὅϑι οἱ γενεή τὲ τόκος τε, ὡς Οδυσσεὺς χαχὰ πολλὰ παϑὼν 

χαὶ πόλλ ἐπαληϑεὶς οἴκαδε νοστήσει καὶ τίσεται, ( Vers. 1 7T ) ἠὲ χαὶ ἤδη οἴχοι ἐστὶ μνηστῆρσι καχὸν 

570 πάντεσσι φυτεύων, γοήσασα, ὡς εἰκὸς, ἡ ̓ Ελένη τοῦτο ix τοῦ Guc τῇ εὐχῇ τὸν ῥηϑέντα φανῆναι 60 

pocos ἀετὸν, ἢ) καὶ ἐκ τοῦ ἐγγύϑεν ἐλϑεῖν δεξιόν. καὶ ὃ Τηλέμαχος τὴν τοῦ τέρατος λύσιν μαϑὼν 

ἴο καὶ εὐξάμε ἕγος οὕτω γενέσϑαι χαὶ εἰπὼν, ὡς εἰ τοῦτο γένηται, καὶ κεῖϑιε, τουτέστιν ἐν τῇ ̓ Ιϑάϊλ xn ϑεῷ1778 

ὡς εὐχετοῴμην, ἤγουν εὐχοίμην &v σοι δίκην ϑεοῦ, ἐφ᾽ Ἱἵπποιΐν μάστιν | βάλε χαὶ ἤρξατο ἀπέρχεσθαι, 

ἡνιοχῶν. αὐτὸς ἐνταῦϑα οἷα ἐκ τοῦ Πεισιστράτου ἤδη μαϑών. ταπρῶτα γὰρ ἐχ Πύλου εἰς τὴν Σπάρτην 

ἐχεῖνος ἡνιόχευεν. (Vers. 150.) ἐν τούτοις δὲ καὶ λέξις κεῖται ποιητικὴ τὸ, δέπαϊ δεδισχόμενος, ὃ ἐστι 

δεξιούμενος, ὃ ἐν ἄλλοις δειδισχόμενος ἔ ἔφη ὡς ἀπὸ τοῦ δέχω, δέχκω, δίσκω, δεδίσκω, καὶ δειδίσκω χατὰ 

διχρόνου ἐπένϑεσιν. ( Vers. 155.) "Ere xai λόγος ἐνταῦϑα κεῖται ἀνδρὸς ἀγγελιαφόρου τὸ, καὶ λίην 

κείνῳ γε ὡς ἀγορεύεις πάντα τάδ᾽ ἐλϑόντες καταλέξομεν. (Vers. 160.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τοῖς περὲ 

τοῦ ῥηϑέντος τέρατος τὸ μὲν ὄρνις γενικὸν, εἶδος δὲ ὃ αἰετὸς, ἢ) καὶ ἄλλως ὄρνις συνήϑως ὃ σημαντι- 

χὸς τοῦ μέλλοντος οἰωνὸς, ὃς δεξιὸς ἐνεταῦϑα ἐπιπετασϑεὶς ἀγαϑὰ οἰωνίζεται. (Vers. 161.) Agri 

δὲ χῆνα λέγει μὲν τὴν οἰχουρὸν καὶ, ὡς αὐτός φησιν, ἥμερον καὶ ἀτιταλλομένην ἐν οἴκῳ. δηλοῖ δὲ "χαὶ 10 
3o διὼ τῆς κατοικιδίου ταύτης χηνὸς τοὺς μνηστῆρας. οἰχουρὸς γὰρ καὶ αὐτὴ καὶ κατ᾽ ἐχείνους πολύφαγος 

xci ἀπὸ τοῦ χαίνειν χαὶ χανδὸν ἐσϑίειν καλουμένη. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ χῆνες καϑ' ὕπνον διὰ ταῦτα ἐν 
ὀνείρῳ οἱ μνηστῆρες ὀπτάνονται τῇ Πηνελόπῃ. καὶ τοῦτο μὲν διὰ τὸ βορὸν καὶ οἰκουρὸν, ἐν δὲ τοῖς 

ἑξῆς καὶ χίρχος ᾿Απόλλωνος ταχὺς ἄγγελος ἐν ποσὶ τίλλειν ἔχων πέλειαν; παρὰ δὲ καταχέει ὄραξες τὸν 

ὄλεϑρον καὶ αὐτὸς ὑποσημαίνων τῶν μνηστήρων , εἰς πελείας νοουμένων, αἵ διὰ δειλίαν καὶ τρήρωνες 
λέγονται ὡς εὔτρεστοι. Θηλυχῶς δὲ ἡ χὴν. πρὸς ἔμφασιν τῆς τῶν μνηστήρων ἀσϑενείας. οὐ γὰρ μόνον 

ἥμερος χὴν ἀλλὰ καὶ ϑήλεια τῷ Ὀδυσσεῖ ἀετῷ κατέχεται. ὡς 0 γε &y grec χὴν οὐχ᾽ οὕτως ἀγεννής. ὡς δὲ 
καὶ ἀρσενικῶς ποτὲ λέγεται ὃ χὴν , x«i ὡς πιρισπούδαστω ἤσαν κατὰ ῥώμην τὰ χήνεια ἥπατα, οἱ πα- 
λαιοὶ ϑηλοῦσι. παρ᾽ οἷς καὶ χάριτος ὕφλονται ὑπὸ “Ρωμαίων χῆνες, ὡς πε ἐριποιησάμενοί ποτὲ αὐτοῖς 

διὰ νυχτέρου κραυγῆς τὴν ἀκρόπολιν κλεπτομένην ὑπὸ πολεμίων. ὡς δὲ ἀπὸ τοῦ χαίνειν οὐ μόνον χὴν 

40 χαὶ χανδὸν ἀλλὰ καὶ ἰχϑὺς χάννος διπλάζων «Αἰολικῶς τὸ ἀμετάβολον ; We οἱ ἐτυμολόγοι. ἐκ τοῦ 

χῶ δὲ τὸ χωρῶ γίνεται τὸ χαίνω ὁμοίως τῷ ῥῶ ῥαίνω καὶ τοῖς τοιούτοις. "᾿Ιστέον δὲ ὅτι χαύνιν Asyo- 20 

μένου χαὶ τοῦ λαλεῖν ὡς ἐκ τοῦ -παρακολουϑοῦντος τοῖς λαλοῦσι, χωϑὰ δηλοῖ Σοφοκλῆς ἐν τῷ μαστι- 

γοφόρῳ, ἐχεῖϑεν γίνεται προχάνη 7 “πρόφασις. καὶ εἰσὶ δύο αὑται λέξεις ταυτοδυνάμενοι. διότι γὰρ 

ταυτὸν τραγικώτερον τὸ χαίνειν χαὶ τὸ φάσκειν εἰς ἰσον ἥκουσιν ἑρμηνείας xal ἡ προχάνη καὶ ἡ πρόφα- 

σις. οἱ δὲ ἀετώδεις ὄνυχες βελῶν δηλοῦσιν ὀξύτητα, Óv ὧν οἱ μνηστῆρες πίπτουσι. τὸ δὲ πέλωφον τῆς 

χηνὸς τὸ τῶν μνηστήρων αἰνίττεται xor αὐτοὺς εἰπεῖν ὑπερφίαλον. (Vers.18o-) ΤΌ δὲ ἐζζειν φωνὴ 
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χαὶ αὐτὸ ἄσημος, ἀφ᾽ ἧς xc ἡ ἴυγξ παράγεται, χαὶ ὃ ἰυγμός. "εἰσὶ δὲ ü ἐὔξοντες ἀνέρες χαὶ γυναῖχες οἱ ἐπὶ 
τῷ ϑαγάτῳ τῶν μνηστήρων. κλαυσόμενοι οἰχεῖοι, οἷς δὴ μνηστῆρας μικρὸν ὕστερον ἁρπάσει τοῦ βίου 
ἐλθὼν ὁ ἀετὸς Ὀδυσσεὺς ἐξ ὄρεος τοῦ κατὰ τὴν ἐσχατιὰν ἀγροῦ. Τὸ δὲ ἐΐξοντες à ἀνέρες, ἠδὲ γυναῖκχες 
οὐκ ἀπέοιχε τοῦ, Διοῦσαι καλαὶ καὶ ᾿Απόλλων, οἷς ἐγὼ σπένδω. ὡς γὰρ ἐχεῖ πρὸς τὸ ἑνιχὸν ἀρσενικὸν, 
οὕτω κἀνταῦϑα πρὸς τὸ ἀνέρες vi σύνταξις γέγ ove. (Wers.164.) Τὸ δὲ πρόσϑεν Ἱ ἵππων ἑρμηνεία ἐστὲ 
τοῦ ἐγγύϑεν. ἄμφω δὲ σημεῖον εἰσὶ τοῦ μὴ ἑτέρῳ τινὶ ἀλλὰ τοῖς ἐπὶ τοῦ ἅρματος φανῆναι τὸ τέρας. 

So ( Vers. 171.) Τανύπεπλος δὲ ὅτι v6 γυναικός ἐστιν ἐπίϑετον, : x«l τίς ὃ τῆς λέξεως ταύτης νοῦς, δη"λοῦ- 
ται ἀλλαχοῦ. (Y ers. 175.) 7ενεὴ δὲ νῦν ἐπὶ ὀρνέων, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ xci imi φύλλων καὶ ἐπὶ ἵππων 
χαὶ οὐ μόνον ἐπὶ ἀνϑρώπων. δῆλον δὲ καὶ ὅτι τὸ ῥηθὲν περὶ τοῦ οἰωνοῦ πλάσμα εὔελπιν ἀποχαϑιστῷ 
τὸν Τηλέμαχον εἰς MO coy xci εὐπαράδεκτον αὐτῷ ποιεῖ τὸν πατριχὸν ἀναγνωρισμόν. τὸ δὲ, ἐφ᾽ Ἱπποιὶν 10 
μάστιν βάλεν, ὅμοιόν ἐστι τῷ, "ietà i ile ἱμάσϑλην. (Vers. 182.) γίνεται, δὲ ἡ μάστις ἀπὸ τοῦ 

μαστίω μαστίσω, ὥς πὲρ ἡ μάστιξ ἀπὸ τοῦ μαστίζω μαστίξω, ( Vers. 195. ) Ὅτι χαϑάπερ ἐκ Πύλου 

πανημέριοι οἱ βασιλικοὶ παῖδες πρὸ τούτων ἐλάσαντες εἰς τὸν Φηραῖον ἵκοντο Διοκλῆν καὶ ἐχεῖϑεν 

εἰς «“ακεδαίμονα, οὕτω καὶ νῦν àx pue δαίμονος εἰς τὸν αὐτὸν ἐλϑόντες τρόπον xat ὁμοίως ξενισϑέντες 

4o ἵχοντο ἐς Πύλου αἰπὺ πτολίεϑρον. Ἀχαὶ χεῖνται καὶ ἐνταῦϑα στίχοι emo p e A ex TOL, ὁποῖοι καὶ ἐχεῖ, 

ἀρχόμενοι ἐχ τοῦ, οἱ δὲ πανημέριοι σεῖον ey Ov, xci λήγοντες εἰς TO, ἵππους τὲ ζεύγνυντο. ( Vers. 195.) 

Ὅτι παράκλ ἡσις ξενιχὴ τὸ, πῶς χέν μοι ὑποσχόμενος τελέσειας μῦϑον ἐμόν. ξεῖνοι δὲ διαμπερὲς εὐχό- 571 
ni εἰναι ex πατέρων φιλό ὁτητος. (Vers. 197.) .Et δὲ χαὶ ὁμήλικες ἐ ὄντες συνοδεύουσιν ἁρμόξει χαὶ τὸ, 
αὐτὰρ καὶ ὁμήλικες ἐσμέν. (Vers. 198.) ἥδε δ᾽ ὁδὸς καὶ μᾶλλον ὁμοφροσύνῃσιν ἐνήσει, ἤγουν εἰς Óuó- 
γνοιαν ἐμβαλεῖ. Τηλέμαχος δὲ τοῦτο λέγει ἀξιῶν τὸν ὁμήλικα Πεισίστρατον μὴ ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς Πύλον. 20 

50 *zai δοχεῖ μὲν οὐκ εὐπαιδεύτως ἔχειν, εἴ περ ἐϑέλει μὴ συνταξάμενος τῷ γέροντι νοστῆσαι εἰς ̓ Ιϑάχην. 
αἴτιον δὲ ὕμως τούτου χατὰ τὸν ποιητὴν τὸ πάνυ σπεύδειν οἴχαδε τὸν Τηλέμαχον. διὸ φησί" μή μὲ 
παρὲξ ἄγε νῆα διοτρεφὲς, ἀλλὰ Aim. αὐτοῦ, μή μ᾽ ὃ γέρων ἀέκοντα κατάσχῃ o ἐνὶ οἴκῳ, ἱέμενος φιλέειν, 
ἤγουν ἐφιέμενος φιλοφρονεῖσθαι. ἐμὲ δὲ χρεὼ ϑᾶσσον ἱχέσϑαι, διά γε τὸ κατὰ τὸν ἀετὸν χαὶ τὴν χῆνα 
τέρας καὶ διὰ τὸν ἐκ τῆς ᾿4΄ϑηνᾶς, ὡς ἐῤῥέϑη, νύκτωρ ἐρεϑισμὸν, ὃν οὐκ ἐθέλει ἐκκαλύπτειν ὃ Τηλέ- 

θομάχος, οἷα φρονῶν μὴ χρῆναι εἰκῆ *ixgaivav τὰ ἀπόῤῥητα. ἄλλως μέντοι χαὶ ὃ ποιητὴς ϑᾶσσον ἐϑέ- 
λει τὸν παῖδα ἐ ἐπαναγαγ εἴν διὰ τὸν Ὀδυσσέα καὶ αὐτὸν ἤδη νοστῆσαι. καὶ οὕτω μὲν ὃ τοῦ σοφοῦ ᾿Οδυσσέως 

177 79viós δυσωπεῖ τὸν IN Ἱεστορίδην τῇ τε πατρῴῳ ξενίῳ καὶ τῇ ὁμηλικιότητι καὶ τῇ συνδιατριβῇ- *(Vers. 202 y) 
δ᾽ δὲ Νεστορίδης συμγρασάμενος ϑυμῷ , ὅππως οἱ κατὰ μοῖραν ὑποσχόμενος τελέσειε, φρονεῖ κέρδιον 
εἶναι στρέψαι ἵππους ἐπὶ νῆα. καὶ τὰ τοῦ Μενελάου κάλλιμα δῶρα πρύμνῃ ἐνὶ νηὶ ϑέμενος (Vers. 209.) 3o 

σπουδῇ νῦν ἀνάβαινε, φησὶν, ἤγουν ἀνάπλεε, χέλευέ τε πάντας ἑταίρους ὁμοίως ποιεῖν, πρὶν. ἐμὲ οἴκαδ᾽ 
ἱχέσϑαι ἀπαγγεῖλαί τε γέροντι. εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ φρένα καὶ κατὰ ϑυμὸν, οἷος ἐκείνου ϑυμὸς 

10 ὑπέρβιος. οὔ σὲ μεϑήσει, (Vers. 213.) ἀλλ αὐτὸς χαλέων δεῦρ᾽ εἴσεται, τουτέστι πορεύσεται. Ἀρὺδέ 
ἑ φημὶ, ἢ οὐδέ σε φημὶ, ἂψ ἰέναι κενεὸν, ἤγουν μὴ ἔχοντα δῶρα. ( Vers. 214. ) μάλα γὰρ κεχολώσε- 
ται ἔμπης, εἰ μὴ δηλαδὴ πεισϑείης ἐχείνῳ. καλῶς ἄρα παρατρέχει, τὸν γέροντα. ὁ Τηλέμαχος, ἵγα μὴ 

βιασϑεὶς xai παραμείνας εἰχῆ διατρίψῃ καιρὸν ἐχεῖ, ( Vers. 199.) Ὅρα δὲ καὶ ἐν τούτοις τὸ παρὲξ ἄγε 
νῆα αἰτιατιχῇ συνταχϑέν. (Vers. 197.) Joréov δὲ, ὅτι τὸ ἐκ πατέρων ἑρμηνευτιχόν ἐστι τοῦ διαμπερὲς, καὶ 
ὅτι ταυτὸν ξένους ἐκ πατέρων φιλότητος εἰπεῖν καὶ ξένους πατρῴους, ὑποῖοι καὶ ἐν ᾿Ἰλιάδι Γλαῦκος καὶ 

Διομήδης. ( Vers. 206.) 1ὺ δὲ anji vi πρύμνῃ τῷ μέρει τῇ πρύπνῃ συμπαρέλαβε τὸ ὅλον τὴν νῆα κατὰ 
ἰδέαν περιβολῆς. κεῖται δὲ τὸ σχῆμα καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. (Vers.212.) Τὸ δὲ, οἷος ἐκείνου ϑυμὸς 4o 

20 ὑπέρβιος καὶ PEG, φιλικὴν βίαν φράξει. Θυμὸς δὲ ὑπέρβιος ἢ ὃ χόλος" διὸ ἐπήγαγε τὸ, μάλα γὰρ 

κεχολ σεται" ἢ βιαία ψυχὴ, ὡς δηλοῖ τὸ, οὔ σε μεϑήσει, ἐξ οὗ μεϑήμων ὃ ἀμελητής. Τοῦ δὲ εἴσεται 

ἐνεστὼς εἴω τὸ πορεύομαι, οὗ μνεία χαὶ i πρὸ ὀλίγων ἦν. Eni δὲ τούτοις ὅρα χαὶ ὅτι εὐτελῆ i χαὶ μὴ ἄναγ- 
καῖα παρατρέχων ὃ ποιητὴς, εἰ χαὶ εἶχε πλατύνειν καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν τὴν ποίησιν, ὅμως οὔτε Πεισιστρά- 
του οὔτε Νέστορος μεμνήσεται τί δή ποτε μετὰ ταῦτα πεποιήκασι καὶ εἴτε εἰπέ TL ὃ “Πεισίστρατος τῷ 
πατρὶ εἴτε καὶ μὴ» ne εἴτε ἐδυσχέρανεν ὃ γέρων εἴτε xci μή. Ἔτι δὲ ὅρα χαὶ ὡς ἐψεύσοσο κατά τιγὰ 
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περιπέτειαν ἀναγκαίως ὃ Τηλέμαχος. ὑπέσχετο uiv γὰρ τῷ Μενελάῳ, ὡς πάντα τάδ᾽ ἐλϑόντες xora- 

572 λέξομεν τῷ Νέστορι. οὐ ποιεῖ δὲ αὐτὸ, οἷα ἐπειγόμενος εἰς τὴν πατρίδα διὰ τὸ ἐκ τῆς ᾿Ελένης οἰωνίσα- 

σϑαι, ὡς ἴσως οἴκοι ἐστὶν ὥρτι Ὀδυσσεύς. διὸ καὶ εἶπεν ὅτι ἐμὲ δὲ χρεὼ ϑᾶσσον ἱκέσϑαι. ( Vers. 218.) 

Ὅτι τὰ τῆς νηὸς ὕπλα τεύχεα καὶ ἐνταῦϑα λέγει διὰ τὸ ταυτοδυνάμους τὰς λέξεις εἶναι χατὰ πολυωνυ- 

μίαν. φησὶ γὰρ Τηλέμαχος" ἐγκοσμεῖτε τὰ τεύχεα ἑταῖροι νηὶ μελαίνῃ, αὐτοι T ἀμβαίνωμεν, ἵνα 

πρήσσωμεν ὁδοῖο, ἤγουν περάσωμεν διὰ κελεύϑου τῆς κατὰ ϑάλασσαν. μετ᾽ ὀλίγα δὲ ὃ αὐτὸς κελεύσεν 

τοῖς "ἑταίροις ὕπλων ἅπτεσθαι, τὰ τεύχεα ὕπλα εἰπών. (Vers.222.) Ὅτι ἐπιτηδείως κἀνταῦϑα ὅ0 

ὃ ποιητὴς ἱστορικὸν ἐπεισόδιον τῇ αὐτοῦ ποιήσει ἐγκατατίϑεται, ἀφορμὴν εὑρηκὼς τὴν τοῦ μιάντεως 

Θεοχλυμένου ἔλευσιν εἰς τὸν Τηλέμαχον καὶ τὴν αὐτοῦ γενεαλογίαν, ὡς ῥηϑήσεται. καὶ οὕτω ποικιλίαν 

10 τῇ ποιήσει τεχνᾶται, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ποιεῖ. ἔστι δὲ ἃ περὶ τοῦ Θεοκλυμένου λέγει, τοιαῦτα" ὁ μὲν δὴ, 

τουτέστιν ὃ Τηλέμαχος, ἐπονεῖτο ϑύων. σχεδόϑεν δέ οἱ ἤλυϑεν ἀνὴρ, τηλεδαπὸς, φεύγων ἐξ " Apysog, 4o 

αὐτῆς δὴ τῆς πόλεως, (Vers.224.) ἄνδρα χκαταχτὰς, μάντις. ἀτὰρ γενεήν ye Μελάμποδος ἔχγονος 

Jav, τοῦ ἐν τῇ νεκυίᾳ γραφέντος, ὃς, ἤγουν ὃ ΜΠελάμπους, πρὶν μέν ποτ᾽ ἔναιε Πύλῳ ἔνι, μητέρι μήλων, 

ἀφνειὸς Πυλίοισι, μέγ᾽ ἔξοχα δώματα ναίων. (Vers. 228.) δὴ τότε, ἄλλων δῆμον ἀφίκετο πατρίδα 
5 , 

φεύγων, τουτέστιν εἰς Moyoc ἦλϑε τὴν Πύλον φυγών. Νηλέα τὲ μεγάϑυμον ἀγαυότατον ζωόντων, ὅς 

οἱ χρήματα πολλὰ τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν ( Vers. 251.) εἶχε ποτὲ βίῃ, διὰ τὸν ἀδελφὸν δηλαδὴ Βίαντα, 

ὡς καὶ αὐτὸ ἱστορήϑη πρὸ τούτων, ὑπὲρ οὗ ἑαυτὸν “κινδύνῳ ἐκδοὺς ὃ Μελάμπους τέως μὲν, ὡς προε- 5o 

γράφη, παρὰ τῷ Θετταλῷ Φυλάχῳ δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ δέδετο χρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, (Vers. 253.) 

εἵνεκα Πηροῦς τῆς Νηλέως ϑυγατρὸς ἄτης τε βαρείας. (Vers. 234.) τήν οἱ imi φρεσὶ ϑῆκε ϑεὰ 

20 δασπλῆτις “Βριννὺς, κακοϑέντι διὰ τιμὴν τοῦ ἀδελφοῦ Βίαντος, χαϑὰ προδεδήλωται. ( Vers. 2355.) 

ἀλλ ὃ μὲν Μελάμπους μαντευσάμενος τῷ Φυλάκῳ, ὅ περ ἐκεῖνος ἤϑελεν, ἤϑελε δὲ περὶ παιδοποιΐας 

578 ὡς προεδηλώϑη, μαϑεῖν, ἔκφυγε κῆρα μετ᾽ ἐνιαυτὸν, καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους τὰς τῆς Πηροῦς; ἐς 

“Πύλον ἐκ Φυλάχης, καὶ "ἐτίσατο ἔργον ἀεικὲς ἀντίϑεον Νηλῆα, τὸ καὶ τὴν Πηρὼ δηλαδὴ κατεγγυῆσαν 6o 

τῷ ἀδελφῷ Βίαντι ἄκοντος Νηλέως, καὶ τὰ χρήματα δὲ ἀφελέσθαι τὸν περὶ αὐτὰ ἄδιχον. καὶ τοί- 

vvv κασιγνήτῳ ἀγαγόμενος γυναῖκα τὴν Πηρὼ, ἄλλων ἵχετο δῆμον αὐτὸς, ὡς καὶ ἀνωτέζρω ἔφη, 407051780 

ἐς ἱππόβοτον. (Vers. 239.) αὐτόϑι γάρ, φησιν, αἴσιμον 5v ναίειν πολλοῖσιν ἀνάσσοντ᾽ ᾿ΖΙργείοισιν. 

ἔνϑα γήμας γυναῖκα καὶ ὑψερεφὲς ϑέμενος δῶμα γείνατο ᾿ΑἸντιφάτην καὶ Μάντιον υἷε κραταιώ. ὧν 

-“ντιφάτης Hen τίχτεν ᾿Ὀἰκλῆα μεγάϑυμον, Οἰκλῆς δὲ λαοσσόον ᾿Δμφιαρήονω, ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεὺς 

ἀπ γαῖ noz ᾿ΑἽπόλλων παντοίην φιλότητα, οὐδ᾽ ἵχετο γήραος οὐδόν. ἀλλ δλετ᾽ ἐν Θήβησι γυναιωῶν 

3o εἵνεκα δώρων. ( Vers. 248.) τοῦ δ᾽ υἱεῖς ἐγένοντο, τουτέστι τοῦ ᾿ΑἸμφιαράου, ᾿Αλχμάων *' “μφίλοχός τε. 

Merriog αὖ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεῖτόν τε. ἀλλὰ Κλεῖτον μὲν χρυσόϑρονος ἥρπασεν Hog χάλλεος 

ἑἵνεκα οἷο, ἵν᾽ ἀϑανάτοισι μετείη. αὐτὰρ ὑπέρϑυμον Πολυφείδεα μάντιν ᾿Απόλλων ϑῆκε βοοτῶν y 

ἄριστον, ἐπεὶ ϑάνεν᾿ Δμφιάρηος. (Vers. 254.) ὃς, ὃ Πολυφείδης δηλαδὴ, Ὑπερησίηνδε, rovréctu εἰς 

Ὑπερησίαν πόλιν "Apyovg ἀπενάσσατο, πατρὶ χολωϑείς. καὶ ἐκεῖ κατοικῶν ἐμαντεύετο πᾶσι βροτοῖς, 

τοῖς εἰς αὐτὸν δηλαδὴ φοιτῶσι. τούτου υἱὸς ἐπῆλθεν, Θεοκλύμενος δ᾽ ὄνομ᾽ ἦεν, πλῆσιν ταύτην λαχὼν, 

οἰχείαν μάντεϊ, ὡς τὰ ἐκ ᾿ϑεῶν κλύων, ὃ περ ἐν Ἰλιάδι" 

Ll o 

οἰχείο ' Eàevóg που αὐχεῖ ἔχειν, εἰπών" ὡς γὰρ ἐγὼν 20 

0n. ἄχουσα ϑεῶν. εἶτα ἐνταῦϑα στήσας τὴν τοιαύτην ἱστορίαν ὃ ποιητὴς καὶ πλάσας εὐμεϑόδως τὸν 

Θεοχλύμενον μὲν ἐρώτησιν ϑέσϑαι πρὸς τὸν Τηλέμαχον τίς καὶ πόϑεν καὶ τίνων γονέων ἐστὶ. τὸ» δὲ 

Τηλέμαχον ἀπολογήσασθαι τὰ δοκοῦντα, ἐπάγει καὶ τὼ ἐφρεξῆῖο we συγ’σλλᾷ δεξιώτατα. ( Vers. 272.) 

4o μαϑὼν γὰρ ὃ Θεοκλύμενος ἀποδημεῖν τῆς πατρίδος ἄρτι ἄκοντα τὸν Τηλέμαχον, φησὶν αὐτὸς ἀφηγη- 

ματιχῶς οὕτω τοι καὶ ἐγὼν ἐκ πατρίδος, ἤγουν μακρὰν τῆς πατρίδδος, ἄκων εἰμὶ δηλαδὴ, ἄνδρα 30 

χαταχτὰς ἔμφυλον, τουτέστι φυλέτην, ὁμόφυλον. πολλοὶ δὲ αὐτῷ κασίγνητοί τε ἔτει τὲ "Apyog ἀν᾽ ἱππό- 

βοτον. μέγα δὲ κρατέουσιν ᾿Αχαιῶν, ἤγουν ᾿Αργείων. τῶν ὑπαλευάμενος ϑάνατον φεύγω. ἐπεί νύ μοι 

αἶσα κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάλησϑαι. (Vers. 277.) εἶτα καὶ ἀξιῶν φησίν" ἀλλά με νηὸς ἔφεσσαι; 

τουτέστιν ἐπὶ τῆς νηὸς κάϑισον, ἐπιβίβασον ἐπεί σε φυγὼν ἱκέτευσα, μή μὲ καταχτείνωσι, διωχέμενας 

γὰρ Uto. Καὶ ὅρα τὸ κομματικὸν τῆς ἀξιώσεως, ἐναγωνίως προαχϑὲν, ὡς εἴ περ ἐπνευστία ὃ λέγων. 
CoxwENT. IN Üpvss. Tom. 1t. IN 
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δυσὶ γὰρ στίχοις ἔννοιαν τέσσαρες ἔγκεινται. ὧν αἱ δύο μὲν προτάσεις εἰσὶν, αἱ δὲ δύο χατασχευαὶ 
αὐτῶν. οὕτω δὲ xai ἡ ἀρχὴ τοῦ ἱστορικοῦ διηγήματος χκομματιχῶς προήχϑη, συνεξομοιουμένη τῷ 
ἜΡΜΟ περὶ οὗ τὸ διήγημα. ἔφη γὰρ οὕτω" (Vers. 225.) σχεδόϑεν δέ οἱ ἦλϑεν ἀνὴρ, τηλεδαπὲ & 

4o φεύγων ἐξ "do*. γέος, ἄνδρα χκατακτὰς, μάντις. ( Vers. Ea ) Πάνυ δὲ πολλὴ τῷ Θεοκλυμένῳ ἡ ἡ δει- 

λία διὰ τὸ χρατερὸν τῶν τοῦ πεφονευμένου συγγενῶν, εἴ γε καὶ ὡς διώχοντας αὐτοὺς φαντάζεται. Ἢ δὲ 
ῥηϑεῖσα περὶ Μελάμποδος καὶ Diavrog τῶν ἀδελφῶν ἱστορία χαὶ περὶ Ni λέως xai ἸΠ]ηροῦς ixa- 

vüg iv roig φϑάσασι περὶ τῶν ἐν "Aiov ἡρωΐδων λεχϑῆναι διείληπται. ἐν τοῖς ἐκεῖ δὲ καὶ περὶ τοῦ 

χρυσοῦ λέλεκται ὅρμου, ὃν ἡ ̓ Βριφύλη παρὰ Πολυνείκους λαβοῦσα τὸν ἄνδρα προέδωκεν ᾿Αμφιά- 
ραον, ὃν δὴ ὅρμον ἐνταῦϑα δηλοῖ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, (Vers. 247. 2 γυναίων εἵνεκα δώρων. Πολὺς δὲ 
τῷ ῥηϑέντι Joris σποράδην ἔπαινος ἔγκειται. μητέρα μὲν γὰρ μήλων τὴν Πύλον λέγει, ὡς πολυ- 10 
ϑρέμμονα, ἀφνειὸν δὲ καὶ μέγα ἔξοχα δώματα ναίοντα τὸν Μελάμποδα , χαὶ πολλοῖς ἀνάσσοντα ᾿40- 
γείοισιν, & καὶ ἄλλως ἀρατερὼ: χαὶ ἄλγεα ἔπαϑε καὶ ἄτην βαρεῖαν & ἔσχεν ἐξ ̓ Εριννύων. (Vers. 229.) τὸν 
δὲ Νηλέ ἕα μεγάϑυμον λέγει καὶ ἀγαυότατον ζωόντων, ( Vers. 242.) τοὺς δὲ Μελάμποδος υἱοὺς κραταιοὺς, 
ὧν ὁ ἕτερος τῷ ) «Ταιστρυγόνι ᾿Αντιφάτῃ ὁ ομωνυμεῖ. ( Vers. 243.) μεγάϑυμον δὲ τὸν Οϊκλέα. ϑεοφιλὴ δὲ 
τὸν ᾿“μφιάραον καὶ λαοσσόον, 0 ἐστι λαοὺς σύόοντα, ἤτοι διώκοντα κατ᾽ ἀνδρίαν; ἢ) σώζοντα διὰ uas 574 

50 τικῆς. ( Vers. 250. ) τὸν δὲ “πρὸ ὥρας ϑανεῖν δοχοῦντα Κλεῖτον περικαλλέσταν τόν φησιν, εἴ γε καὶ 
ἡ ̓ Ηὼς ἠράσϑη αὐτοῦ καὶ ἥρπασε διὰ κάλλος, χαϑὰ xci τὸν T. ϑωνὸν, περὶ οὗ ἐν ἄλλοις κεῖται. τὸν 

δὲ IloA ὑφείδεα ὑπέρϑυμόν TE λέγει χαὶ μάντιν ἄριστον μετὰ τὸν ̓ Αμφιαράου ϑάνατον, ὡς ἐκείνου 
δηλαδὴ κρείττονος ὄντος ὅτε ζῶν ἢν. (Vers. 225.) Ὅρα δὲ xci ὅτι ἐν τῷ, Μελάμποδος ἔκγονος ἦεν, 
διὰ τοῦ χκάππα ἔχγονος λέγεται ὃ κοινότερον ὀφείλων. ἔγγονος λεχϑῆναι. οὐ γὰρ κυρίως κατὰ χοινολε- 20 
ξίαν ὃ Θεοχλύμενος ἔχγονός ien τοῦ Μελάμποδος, ὅτι μηδὲ υἱός. δισέγγονος γὰρ ἐκεῖϑεν ἐστίν, ἐπεὶ 
Μελάμποδος, Μάντιος" ov Πολυφείδης" οὗ Θεοκλύμενος. ὥς πὲρ αὖ πάλιν τρισέγγονος ἐκεῖϑεν 

ὃ ᾿Δλχμάων, o χαὶ — xci Azur, ὡς Aipoy E ραπται, ὃ ἀνελὼν τὴν μητέρα. Μελάμποδος γὰρ 

᾿Αντιφάτης" οὗ 'Oixigc* οὗ ᾿Αμφιάραος, ἀνὴρ καὶ ἀνδρεῖος χαὶ μαντικώτατος" οὗ ᾿“λκμαίων. ἔστι δὲ 

εἰπεῖν πρὸς τὴν διὰ τοῦ αὶ γραφὴν τοῦ ἔχγονος, ὅτι τὸ ἐξεγένετο ῥῆμα εἰδὼς Ὅμηρος ἔχγονον ἐξ αὐτοῦ 

λέγει τὸν ἔκ τινος γένους, ὡς εἴ περ ἔφη ἀπόγονον. ἡ δὲ τοῦ ἐγγόνου γραφὴ τῶν μεϑ" Ὅμηρον ἐστίν, 

( Vers. 228. ) "Ev δὲ τῷ, ἄλλων δῆμον ἀφίκετο, διφορεῖται μὲν: χατὰ τὴν γραφὴν τὸ ἄλλων, χρεῖττον 
δὲ ἐχτείνειν αὐτό: ἐπεὶ uet ̓ ὀλίγα εἰς τόπον σπονδείου χεῖται τὸ, 0 δ᾽ ἄλλων ἵκετο δῆμον». Δασπλῆτις δὲ 

θο Epi χαϊτὰ πλεονασμὸν τοῦ σ, ἡ ἄγαν πελάζουσα ἢ πλήττουσα. ( Vers. 245.) Τὸν δὲ ̓ Δμῳιάραον 
φιλεῖν ὃ Ζεὺς μὲν λέγεται ὡς βασιλικὸν ἄνδρα χαὶ διατοῦτο διογενῆ χαὶ διοτρερῆ, "AnoAAov δὲ ὡς 30 

μάντιν. (Vers. 246.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἵκετο γήραος, οὐδὸν, ἁπλῶς οὕτω καὶ ἀφελῶς εἰπεῖν δοκεῖ ὃ ποιητὴς, 

καὶ οὐ πρός τι σχῶμμα χαὶ φαυλισμὸν, ὡς καὶ ὅτε τινὰ ἱστορήσας ἐν ̓Ιλιάδι πάντας ξενίζοντα εἴπῃ, 
ὅτι χτεινομένῳ αὐτῷ οὐδεὶς ἐκείνων παραστὰς ἐπήμυνεν, οὐ λέγει οὕτως οἷα φαυλίξων τὸ τῆς ξενίας 
ἀγαϑὸν, ἀλλ αὐτὸ τὸ ὃν διηγούμενος. οὕτω δὲ χαὶ ὕτε φιλεῖσϑαι τινὰ εἰπὼν ὑπὸ ᾿Αρτέμιδος ἔφη, 

1781 ἀλλ οὔ οἱ ϑνήσχοντι ἐχείνη παρέστη, οὐ μωμεύει, ἀλλ ἱστορεῖ. ὁμοίως οὖν χαὶ ᾿Δμφιάραος οὐ κατε- 

γήρασε, καὶ ταῦτα φιλούμενος ϑεοῖς, ot πεπρωμένης μὲν οὐχ ἀπολύουσί τινα, ζῶντι δέ, φασιν, ἀγα- 

ϑῶν αἴτιοι γίνονται. Μένανδρος μέντοι ἄλλως ἂν λύσῃ τὸ ἄπορον, δοξάζων σύμβολον ϑεοφιλοῦφ εἶναι 

τὸ μὴ “αταγηρᾶν, φησὶ γάρ" ὃν οἱ ϑεοὶ φιλοῦσιν, ἀποϑνήσχει νέος. Τιϑωνῷ γοῦν ὑπεργηράσαντι 
οὐ συνήνεγκε τὸ HUP H5 δὲ, yn παντοίην φιλότητα, εἴρηνσον μὲν ἐτυμολογικῶς, ἐμφαί- 

vet δὲ πολυάρετον εἶναι τὸν ᾿Αμφιάρεων χατά τε τὸ βασιλικὸν χαὶ τὸ ἀνδρεῖον xci τὸ μαντικὸν, áo 
ἴσως δὲ χαὶ τὸ ἐξ ̓Απόλλωνος μουσικὸν χαὶ τοιαῦτα τινά. Τήραος δὲ οὐδὸν ἢ τὴν ὁδὸν λέγει, ἐῤῥέϑη 
γάρ που καὶ ἐπὶ ὁδοῦ τὴν λέξιν ταύτην χεῖσϑαι, ἢ καὶ ὡς ἐπὶ οἴχου γήραος οὐδὸς ἡ εἰς τὸ γῆρας εἰσέ- 

λευσις. ( Vers. 249. ) Ὅρα δὲ καὶ τὴν βαρυτόνησιν τοῦ Πολυφείδεος xai τοῦ Κλείτου, τὰ γὰρ ἐπίϑετα 
ὀξυτονοῦνται, ἤγουν ὃ πολυφειδὴς ὁμοίως τῷ ἀφειδὴς χαὶ ὃ κλειτὸς ἐπὶ ἐνδόξου. τῷ δὲ τοιούτῳ 
Κλείτῳ ὁμώνυμος καὶ ὕστερον ὁ τῷ ακεδόνι ᾿Δλεξάνδρῳ φίλος. ( Vers. 354.) Τὸ δὲ πατρὶ χρλωϑεὶς 

10 βιωτιχῶς κεῖται δίχο: αἰτίας, ὡς οὐχ “ἀδύνατον ὃν καὶ πατράσι διαφόρους γίνεσϑαι τοὺς υἱούς. “Σημείω- 
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δαι δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὡς εἰ χαὶ χρησιμεύσει τῷ Τηλεμάχῳ Θεοκλύμενος ὡς μάντις, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὕστε- 

ρον. νῦν δὲ ὡς ξένος καὶ ὁμοιοπαϑὴς προςλαμβάνεται. αὐτός τε γὰρ, ὡς ἐῤῥέϑη, φυγὰς ἥκει, καὶ Τη- 

λέμαχος δὲ ἄκων τῆς πατρίδος ἀποδημεῖ. (Vers.258.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι εἶχε μὲν ὃ ποιητὴς τὴν 

Θεοχλυμένου γενεαλογίαν αὐτῷ περιϑεῖναι τῷ Θεοχλυμένῳ, ἵνα, χαϑάπερ αὐτὸς ἐρωτήσας ὡς ῥηϑήσε- 

ται τὸν Τηλέμαχον τίς καὶ πόϑεν ἐστὶν, ἔμαϑε τὰ ἐκείνου » οὕτω καὶ ὃ Γηλέμαχος ἐξ ἐρωτήσεως γνοίη 

τὼ τούτου. οὐ ποιεῖ δὲ οὕτω διὰ τὴν χατέπειξιν τοῦ καιροῦ. διὸ χαὶ τὴν τοῦ Τηλεμάχου ἀπόχρισιν 

βραχυτάτην πλάττει γενέσϑαι. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, Θεοχλύμενος μὲν ἠρώτησε τὸν Τηλέμαχον τίς ἂν 

χαὶ πόϑεν εἴη ἀναγκαίως, οἷα δεδιὼς μὴ τῶν διωκόντων προσγενὴς εἴη. (Vers.265.) Τηλέμαχος δὲ 

σπεύδων οὐχ ἂν ὁμοίως ἐκεῖνον ἔροιτο. διὸ φϑάνων ὃ ποιητὴς αὐτὸς ἡμιῖν γενεαλογεῖ τὸν Θεοκλύμενον, 

10 ἵνα μὴ καὶ ἄλλως πλάσας λαλοίη ἀπίϑανα. (Vers.275.) Ioréov δὲ καὶ ὅτι τὸ ἄνδρα ἔμφυλον πρωτό- 

τυπόν ἐστι τοῦ ἐμφύλιον, ὡς xci τοῦ οὕλιος προὐπόχειται ὃ οὖλος x«i τοῦ ἐλευϑέριος ὁ ἐλεύϑερος. 

οὕτω δὲ καὶ τοῦ δούλιον ἤμαρ τὸ δοῦλον προὐπόξχειται. (Vers. 258. sqq.) Ὅτι καὶ ὁ Θεοκλύμενος 20 

ἐνταῦϑα ἐκ τοῦ καιροῦ λαβὼν προοίμιον, εὗρε γὰρ τὸν Τηλέμαχον σπένδοντα εὐχόμενόν τε περὶ εὐπλοίας, 

φησίν" ὦ φίλε, ἐπεί σε ϑύοντα κιχάνω τῷδ᾽ ἐνὶ χώρῳ, λίσσομαι ὑπὲρ ϑυέων, ἤγουν τῶν ἄρτι τού- 

τῶν ϑυσιῶν καὶ ϑεοῦ, ᾧ εὔχη, ἠδὲ τοκήων κατά τινὰ TOV ἀντιγράφων, κατὰ δὲ ἕτερα, αὐτὰρ ἔπειτα 
t , 

σῆς τ᾽ αὐτοῦ κεφαλῆς καὶ ἑταίρων οἵ τοι ἕπονται, εἰπέ μοι εἰρομένῳ νημερτέα μηδὲ ἐπικεύσης, τίς 

πόϑεν εἰς ἀνδρῶν καὶ τὰ ἑξῆς. δέδοικε γὰρ, ὡς εἰχὸς, καϑὰ καὶ προείρηται, μή ποτὲ προσήχῃ τῷ 

γένει τοῦ φονευϑέντος, ὃ δὲ κερφαλαιωσάμενος τὰ καϑ' ἑαυτὸν ἐν στίχοις τέτρασι φησίν" ἐξ ̓ Ιϑέάχης 

γένος εἰμὶ, πατὴρ δέ μοί ἐστιν Ὀδυσσεὺς, εἰ ποτ᾽ ἔην, νῦν δ᾽ ἤδη &nég vro λυγρῷ ὀλέϑρῳ. τοὔνεκα νῦν 

20 ἑτάρους τε λαβὼν καὶ νῆα μέλαιναν ἦλϑον πευσόμενος πατρὸς δὴν οἰχομένοιο. καὶ jv μὲν ἀκόλουθον 

μαντεύσασϑαί τι ἐνταῦϑα τὸν Θεοκλύμενον περὶ Ὀδυσσέως. ἐπεὶ δὲ οὐχ ἣν οὐδὲ τοῦτο γενέσϑαι νῦν 

διὰ τὴν σπουδὴν, μαντεύσεται χαιρίως μετ΄ ὀλίγα καὶ φιληϑήσεται ὑπὸ τοῦ Τηλεμάχου εἰς πλέον. 

(Vers. 268.) καὶ ὅρα τὸ, εἴ mor ἔην, περιπαϑῶς Ts λεχϑὲν καὶ ἐπὶ διορϑώσει τοῦ, πατὴρ δέ μοί 

ἐστιν Ὀδυσσεύς" οὐ γὰρ ἔστιν ὃ ἤδη φϑαρεὶς ὀλέϑρῳ λυγρῷ, ἀλλὰ ἦν ποτέ. (Vers.260.) Καὶ Ἀὕτι 50 

τὸ σπένδειν xci εὔχεσϑαι ϑύειν εἶπεν, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων, εὔχετο, ϑῦε δ᾽ ᾿αἀϑήνῃ. ἄλλως γὰρ οὐχ᾽ 

575 ὑπόκειταί τι ἐνταῦϑα ϑυόμενον. ( Vers. 280.) Ὅτι φιλοξένου ἀνδρὸς λόγος τὸ, οὐ μὲν δή σ᾽ ἐϑέλοντά 

γε ἀπώσω, ᾿Αττικῶς δὲ εἰπεῖν, ἀπώσομαι. ἀλλ ἕπευ. αὐτὰρ κεῖϑι φιλήσεαι οἷά z^ ἔχωμεν. ( Vers. .85.) 

Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἴκρια τὰ τῆς νηὸς λέγει καταστρώματα. τὸ γοῦν ἔγχος τοῦ ξένου Θεοκλυμένου δεξά- 

JEN Den puoqna οὔκ ἔστησεν ὀρϑὸν, ἀλλὰ νηὸς ἐπ᾽ ἰχριόφιν ἐτάνυσεν. ( Vers. 285.) eire χαὶ τιμῶν 

30 αὐτὸν ἄγχι αὑτοῦ ἐχάϑισεν ἐν τῇ πρύμνῃ τῆς νηὸς, περὶ ἣν οἱ ἔνδοξοι χάϑηνϑται. (Vers. 289.) Ὅτι 4o 

χαὶ ἐνταῦϑα διασχευάζων πλοῦν ἱστόν τε εἰλάτινον χοίλης ἔντοσϑε μεσόδμης φησὶ σταϑῆναι καὶ προ- 

τόνοις αὐτὸν δεϑῆναι. (Vers. 291.) ἱστία τε λευχὰ ἑλχυσϑῆναι οὐ σχοίνοις ἀλλὰ εὐστρέπτοισε ῥοεῦσιν, 

ὡς καὶ πρὸ τούτων ἀλλαχοῦ. λέγει δὲ καὶ ἴκμενον αὐτοῖς οὖρον πεμφϑῆναι ϑεόϑεν λάβρον ἐπαιγίζοντα 

δι᾿ αἰϑέρος, (Vers.293.) ὄφρα τάχιστα ναῦς ἀνύσειε ϑέουσα ϑαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ. ἀνύεται δὲ 

τοῦτο οὔρῳ, τουτέστι φορῷ ἀνέμῳ καὶ ὁρμητίᾳ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ καὶ ἐπαιγίζοντι, τουτέστιν ἔχοντι καὶ 

αἰγίδος τι, ἀφ᾽ ἧς παρονομάζεται καὶ T) χαταιΐγίς. Τὸ δὲ λάβρον ov σφαλερὸν uiv, εἰ xol τῇ αὖ 50 

διρϑόγγῳ παραλήγεται παρὰ τὴν αὖραν. ἀρέσκει δὲ τοῖς ἀκριβεστέροις διὼ τοῦ βῆτα γράφεσϑαι δια 

στὸ λίαν βαρύ. ἐπεὶ καὶ ζαχρηεῖς ἄνεμοι κατὰ τοιοῦτον σημαινόμενον λέγονται. ἄδηλον δὲ εἴτε στικτέον 

εἰς τὸ λάβρον, εἴτε καὶ συναπτέον αὐτὸ πρὸς TO ἐπαιγίζοντο,, rer ἐρεένως μὲν ΛΕΥῚ κατὰ γένος ἀρσένι- 

ἀρ κὸν λάβρον ἄνεμον, οὕτω δὲ λάβρον ἐπαιγίζοντα κατὰ γένος οὐδέτερον. ᾿Εν δὲ τῷ δι᾿ αἰϑέρος cing 

φανερῶς ὃ ἀὴρ λέγεται. ἄλλως γὰρ. ὃ κυρίως αἰϑὴρ γήνεμός ἐστιν. ( Vers. 297.) Ὅτι ἐν τῷ, ἡ δὲ, τουτ- 

ἔστιν ἡ ναῦς, Φερὰς ἐπέβαλλεν ἐπειγομένη Διὸς οὔρῳ, Φερὰς, τὰς Φηρὰς λέγει, συστείλας τὸ ῆ διὰ τὸ 

μέτρον, ὁμοίως "τῷ, ξηρὸν ξερὸν, οἷον, ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο, καὶ γοσηρὸν νοσερόν, καὶ ἀσχηϑὴς ἀσκχεϑὴς, Go 

οἷον, ἀσκεϑέες καὶ ἄνουσοι. Εἰσὶ δὲ Φεραὶ μὲν περὶ Θετταλίαν, ὡς ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ,. Φηραὶ δὲ αὗται περὶ 

τὴν ἐν Πελοποννήσῳ Μῆηεσσηνίαν γῆν καὶ περί που τὴν Ἤλιδα καὶ τοὺς ᾿Επειοὺς, ὡς δηλοῖ τὸ. 123 ao 
Ἤλιδα δῖαν, ὅϑι κρατέουσιν ᾿Επειοί. δῆλον δὲ ὅτι oi ἐκ imago πρὸς ᾿Ιϑάνην πλέοντες διὰ τῶν 
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ἐνταῦϑα δηλουμένων τόπων ἵενται, τῶν Φερῶν, τῆς "Τλιδος, καὶ τῶν ἑξῆς, (Vers. 207.) Τὸ δὲ ἐπέ- 
βαλλεν ἀντὶ τοῦ εὐστόχως xci ἐπιτυχῶς ἔπλεεν, ὡς ἐκ τοῦ βάλλειν, 0 δηλοῖ τὸ ἐπιτυγχάνειν. ἐνταῦϑα δὲ 

1789 μέμνηται καὶ ϑοῶν νήλσων, εἰπών" ἔνϑεν δ᾽ αὖ νήσοισιν ἐπιπροέηκε ϑοῆσιν. αἱ δὲ τοιαῦται τῶν 
᾿ἐχινάδων εἰσὶ, καϑὰ καὶ τὸ Δουλίχιον τὸ πρὸ ὀλίγου ῥηϑὲν, ὡς 0 γεωγράφος φησὶν, ὃς καὶ πλησιά- 
ζειν αὐτὲς λέγει τῷ Κορινϑιακῷ κόλπῳ. Περὶ δὲ ϑοῶν νήσων ἀκριβῶς ἐν τοῖς εἰς τὴν Βοιωτίαν γέγρα- 
πται. Θοαὶ δέ, φασι, νῆσοι, μεταληπτιχῶς αἱ λεγόμεναι ὀξεῖαι. δῆλον δὲ ὅτι τὸ ϑοὸν καὶ ἐπὶ τοῦ 
ὀξέως τίϑεται, ὅϑεν καὶ ϑοῶσαι τὸ ἀποξῦναι, ὡς τὸ, ἐγὼ δ᾽ ἐϑόωσα παραστάς. ( Vers. 804.) Ὅτι 
ἀναμενεῖ μὲν ἐξανάγκης Ὀδυσσεὺς τὴν τοῦ υἱοῦ ἐπάνοδον, ὅμως δὲ συβώτεω πειρητίζων, τουτέστιν ἀπο- 
πειρώμενος, εἴ περ αὐτὸν ἔτι φιλέοι μεῖναί τε κελεύοι αὐτοῦ ἐνὶ σταϑμῷ ἢ ὀτρύνειε πόλινδε, φησὶν, Ort 

το ἕωϑεν ἐκϑέλω εἰς ἄστυ ἀπελϑεῖν πτωχεύσων, ἤγουν ἐπαιτήσων, ἵνα μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους. 570 
( Vers. 310.) ἀλλά μοι εὖ τε ὑπόϑευ, ἤγουν συμβούλευσον, καὶ ἅμα ἡγεμόνα ἐσϑλὸν ὄπασσον. καὶ 
ἑρμηνεύων, τίνα φησὶν ἡγεμόνα, ἐπάγει" ὃς κέ μὲ κεῖσε ἀγάγῃ. (VWers.O11.) κατὰ δὲ πτόλιν αὐτὸς 
ἀνάγκῃ, τουτέστιν ἀναγκαίως, πλάγξομαι, αἴ κέν τις χοτύλην καὶ πύρνον ὀρέξῃ. (Vers. 315.) λέγευ 
δὲ καὶ ὅτι ἐλϑὼν καὶ εἰς τὸν τοῦ Ὀδυσσέως οἶχον ἀγγελίην εἴποιμι τῇ γυναικὶ, καὶ μνηστῆρσι δὲ ἂν με- 
γείην, εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν ὀνείατα μυρώ ἔχοντες. (Vers. 517.) εἶτα καὶ συνιστῶν ἑαυτὸν πτωχικῶς, 

20 ὡς χρήσιμον δῆϑεν τοῖς μνηστῆρσιν ἐσόμενον, καταλέγει ἃ δύναται δρῶν, εἰπών" αἶψά κεν εὖ δρώοιμε 
μετὰ σφίσιν ὕττι ϑέλοιεν. ἐκ γάρ τοι ἐρέω, σὺ δὲ σύνϑεο καί μευ ἄκουσον. ' Βρμείαο ἕκητι διακτόρου, 
ὅς ῥά τε πάντων ἀνθρώπων ἔργοισι χάριν καὶ κῦδος ὀπάζει, δρηστοσύνῃ οὐκ ἂν μοι ἐρίσσειε βροτὸς 
ἄλλος, πῦρ τ᾽ εὖ νηῆσαι, διά τε ξύλα δανὰ χεάσαι, δαιτρεῦσαί τε καὶ ὀπτῆσαι καὶ οἰνοχοῆσαι, οἷά τὲ 
τοῖς ἀγαϑοῖσι παραδρώωσι χέρῃες. καὶ τοιαῦτα μὲν Ὀδυσσεὺς, πειρητίζων, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ δούλου. 20 

So ( Vers. 326.) ὁ δὲ δεινοπαϑήσας ἐφ᾽ οἷς ἤχουεν, Q μοι, ξεῖνε, φησὶ, τί σοι "ἐνὲ φρεσὶ τοῦτο νόημα 
ἔπλετο; ἢ σύ γε πάγχυ λιλαίεαι αὐτόϑι ὀλέσϑαι, εἰ δὴ μνηστήρων ἐϑέλεις καταδῦναι ὅμιλον, ὧν ὕβρις 
τε βίη τὲ σιδήρεον οὐρανὸν ἵκει, οὔ τοι τοιοίδ᾽ εἰσὶν ὑποδρηστῆρες ἐκείνων, κατὰ σὲ δηλαδὴ τὸν καὶ 

ῥωγαλέα φοροῦντα καὶ ῥυσὸν, ἀλλὰ νέοι χλαίνας εὖ εἱμένοι ἠδὲ χιτῶνας. αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ 
καλὰ πρόσωπα, οἵ σφιν ὑποδρώωσιν. ἐύξεστοι δὲ τράπεζαι σίτου καὶ χρειῶν ἠδ᾽ οἴνου βεβρίϑασι. τρυ- 
φώντων δὲ χαὶ πολυτελῶν χαραχτῆρες ταῦτα ἀνϑρώπων. εἶτα καὶ δεικνὺς ὡς οὐκ ἄχϑεται παρόντι τῷ 

4o "ξένῳ, φησίν" ἀλλὰ μένε, οὐ γάρ τίς τοι ἀνιᾶται παρεόντι. οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε τις ἄλλος ἑταίρων οἵ μοι ἔασιν. 
( Vers. 309.) Καὶ ὅρα ὅτι Ὀδυσσεὺς μὲν ἐν τῷ, μή σε κατατρύχω καὶ ἑταίρους, ὥν»»"σε συνδούλους 
ἤ τι τοιοῦτον εἰπεῖν, ϑεραπεύων, οἷα εἰχὸς, τὸν ξενοδόχον δοῦλον. ὁ δὲ Εὔμαιος ἄλλως ἑταίρους τοὺς 
συνδούλους λέγει διὰ τὸ τοῦ ἤϑους μέτριον. ( Vers, 5336.) Τὺ δὲ οἵ μοι ἔασι πρὸς ἀκρίθειαν εἶπεν, εἰ So 
γὰρ xai τυχὸν ἄλλος τις τῶν ἐμοὶ ἑταίρων ἀνιάσεται ἐπὶ σοὶ, ἀλλ᾿ οὐχὶ καὶ οὗτοι οἵ πέρ εἰσιν ὑπ᾽ ἐμοί. 

5o ( Vers. 557.) εἶτα καὶ καιρὸν τίϑησι τοῦ μένειν, ὁποῖον ὁ ̓Οδυσσεὺς κἐϑέλει, εἰπὼν ὡς ἐπειδὰν ὃ TyAE- 
μαχος ἔλϑοι, ἐκεῖνος χλαῖνάν τε χιτῶνά τε δοὺς πέμψει ὕππῃ σε κραδίη ϑυμός τε κελεύει. ( Vers. 389.) 
Καὶ ὅρα τὸ πέμψει, οὗ πέρ οὐκ ἔχει καιριωτέραν λέξιν ἐν τοῖς τοιούτοις ὃ ποιητής. ( Vers. 312.) Τὸ δὲ, 
αἴ κέν τις κοτύλην παρέξῃ, καὶ τὸ, εἴ μοι δεῖπνον δοῖεν, τοῦ αὐτοῦ εἰσὶ σχήματος, καὶ δηλοῦσι τὸ, εἴ πως 577 
ἀντὶ τοῦ, ὕπως ὀρέξῃ καὶ ὕπως δοῖεν. Ὁμώνυμος δὲ λέξις καὶ τὸ ὀρέξαι. χεῖρα μὲν γάρ τις ὀρέγει ἐκτεί- 
γων αὐτήν. δῶρον δὲ ὀρέγει, ἤγουν δίδωσιν, ἐκτείνων χεῖρα. Κοτύλη δὲ ποτηρίου ἤτοι ἐχπώματος 
εἶδυς. ἔστι δὲ Ure χαϑὰ xci νῦν καὶ τὸ ἔσω αὐτοῦ ὑγρὸν ὁμωνύμως χοτύλη λέγεται, καϑὰ καὶ μέδιμνον 
καὶ σχοῖνιξ τό, τε μέτρον καὶ τὸ μει ψούριονου Uri δὲ χοτύλη) καὶ τὸ κοῖλον ὀστοῦν, à ἐνστρέφεται ὃ μηρὸς, 
κοτύλαι δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς πλεχτάνας τῶν πολυπόδων πυχνὰ κοῖλα σαρκία, δηλοῦται ἀλλαχοῦ. ἐκ δὲ 4o 
τῆς ἐνταῦϑα κοτύλης xel κοτυλήρυτον ὕδωρ ἢ αἷμα τὸ κοτύλῃ ἀρυόμενον. Τοῦ δὲ πύρνου τὸ γένος 

60 ἄδηλόν φασιν εἶναι. εἰ δὲ καὶ πύρνα εὕρηται παρὰ τῷ ποιηλτῇ, ὑποπτεύεται καὶ οὕτως ἡ λέξις μή 
mors μεταπέπλασται ὡς τὰ σταϑμὰ καὶ τὰ κέλευϑα καὶ τὰ δεσμὼ καὶ τὰ τοιαῦτα. λέγει δὲ πύρνον τὸν 
πύρινον, ὅ ἐστι σίτινον ἄρτον ἢ ψωμὸν κατὰ τοὺς παλαιούς. Δεῖπνον δὲ, ὡς ἐκ μέρους τοῦ πρωϊνοῦ 
ἐμβρώματος, καὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸν δόρπον φησίν. (Vers. 316.) Ὀνείατα δὲ μυρία καὶ νῦν τὰ βρώ- 
ματα, ἐξ ὧν ἔστι τις ὄνησις. ( Vers, 517.) Τὸ δὲ εὖ δρώοιμι ἀντὶ τοῦ διακογοίην, ὑπηρετοίην. δρᾶν γὰρ 
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τὸ ὑπηρετεῖν, καὶ μετὰ προϑέσεως παραδρᾶν καὶ ὑποδρᾶν. καὶ δραστῆρες οἱ ϑεράποντες καὶ δρήστεια 

τὸ τούτου ϑηλυχὸν καὶ δρηστοσύνη καϑ' ὁμοιότητα τοῦ παλαισμοσύνη ἡ ταπεινὴ "διακονία ἤγουν τὸ, 1 783 

πῦρ ἀνάψαι καὶ ξύλα κεάσαι καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς δηλοῖ καὶ ὃ ποιητής. (Vers.319.) Τὺ δὲ ᾿Βρμείαο 

ἕχητι ἀντὶ τοῦ διὰ τὸν ᾿ Ερμῆν. αὐτὸς γὰρ οὐχ᾽ ὡς λόγιος οὐδ᾽ ὡς ἐμπολαῖος ἢ στρόφις ἤ τι TOLOU- 

τον, ἀλλ᾽ ὡς χερδῷος ἢ καὶ διάκτορος ἐπιστατεῖν δοκεῖ ταῖς ῥηϑείσαις ὑπουργίαις καὶ χαρίεντα ποιεῖ 

τὰ χατ᾽ αὐτὸν διαχονικὰ βαυλεύματα. καὶ ἔστιν ὅμοιον τὸ εἰπεῖν ὡς ̓ Ερμείου ἕκητι ὑπουργική εἰμι, ὡς 

εἰ καὶ ὃ πολεμιχὸς Ldosog χάριν τοιοῦτος εἶναι εἴπῃ καὶ ὁ μουσικὸς ᾿Απόλλωνος ἕκητι. (Vers. 522.) 

Πῦρ δὲ νηῆσαι τὸ ἐκ σπινϑήρων σωρεῦσαι καὶ οὕτως ἄναμμα πυρὸς διὰ ξύλων ποιήσασϑαι. Ὅτι δὲ 

γηῆσαι τὸ σωρεῦσαι, δηλοῖ x«l ἡ Ιλιάς. τινὲς δὲ πῦρ εὐνῆσαι γράφουσιν, ἤτοι φυλάξαι, χατευνά- 

1o σαι, ζωπυρῆσαι ἐν σποδιᾷ. Τὸ δὲ ξύλα δανὰ χεάσσαι, τουτέστι ξηρὰ καὶ ἐπιτήδεια εἰς τὸ δαίεσϑαι, 

γράφεται καὶ ξύλα πολλὰ κεάσαι. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ συχνὰ πάρισα τὸ νηῆσαι, κεάσαι, δαιτρεῦσαι, 

ὀπτῆσαι, οἰνοχοῆσαι, δι᾿ ὧν καλλωπιζόντων ὑπανίσταται ἠρέμα τὸ τῆς εὐτελοῦς ἐνταῦϑα ἐννοίας ταπει- 

vóv. (Vers. 824.) " Ev δὲ τῷ ἀγαϑοῖς πάρα δρώωσι χέρῃες, τινὲς γράφουσιν ὑφὲν παραδρώωσιν ἤγουν 

παραδιαχονοῦσι. δῆλον δ᾽ ὅτι ποιητικωτέρα λέξις τὸ τοιοῦτον δρᾶν καὶ αἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ κινήσεις, καϑὰ 10 

καὶ τὸ περᾶν ἤγουν πέραν πιπράσκειν καὶ τὸ περάσαι καὶ ὕσα ἐκ τούτου. οἷς καὶ ἐπιμένει διὰ τὸ καίριον 

τῆς κυριολεξίας ὃ ποιητὴς, ἤγουν τοῖς μὲν ἐκ τοῦ δρᾶν ἐνταῦϑα, τοῖς δὲ ἐκ τοῦ περᾶν μάλιστα ἐν 

᾿Ιλιάδι. Χέρῃες δὲ γίνονται μὲν κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπὴν ᾿Ιωνικὴν ἀπὸ τοῦ χερείονες. δηλοῖ δὲ τοὺς 

ταπεινοὺς καὶ ὡς εἰπεῖν χειρουργούς. ὁποίαν καὶ τὴν χειρομάχαν πληϑὺν οἶδεν ὃ ᾿Ναυχρατίτης σοφι- 
, ̂  

στής. ἀντίχεινται δὲ οἱ χέρῃες τοῖς ἀγαϑοῖς. καὶ εἴ πέρ εἰσι χέρῃες οἱ ταπεινοὶ καὶ πτωχοὶ, λέγοι ἂν 

20 ἀγαθοὺς ἐνταῦϑα τοὺς ἀπεναντίας τούτοις ὃ ποιητής. Τοῦ δὲ χέρῃες εὕρηται ἐν ἄλλοις καὶ δοτικὴ 

χέρηϊ, καὶ αἰτιατικὴ, χέρῃα. (Vers. 528.) Τὸ δὲ, μνηστήρων καταδῦναι ὕμιλον, τὸ πολὺ πλῆϑος τῶν 

μνηστήρων δηλοῖ. (Vers. 529.) Τὸ δὲ, σιδήρεον οὐρανὸν ἵχει, ὅμοιον μέν ἐστι τῷ, αὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν 

ἵχεν, ὅ περ ἐν adt ἐπὶ μάχης κεῖται. σιδήρεον δὲ οὐνανὸν δηλοῖ τὸν ἐν ἄλλοις χάλκεον, ὡς ἀδιάφο- 

ρον ὃν οὕτως ἢ οὕτως εἰπεῖν. (Vers.331.) Τὺ δὲ εὖ εἱμένοι, ὃ ἐστιν ἐνδεδυμένοι, τὸ εὐειμονεῖν παρά- 

γει. mago, δὲ κεφαλὰς οἱ τρυφῶντες, 0 ἐστι λιπῶντες, ὡς ἀπὸ μέρους εἰπεῖν, τὸ πᾶν σῶμα. οἱ δὲ 

τοιοῦτοι οὐκ ἂν εἶεν ῥυσοὶ ἢ Quxvol κατὰ "τοὺς ἀλιπεῖς. οὐ μόνον δὲ κεφαλαὶ λιπαραὶ, ἀλλὰ καὶ πόδες, 20 

χατὰ τὸ, ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσι. (Vers. 532.) Τὸ δὲ καὶ καλὰ πρόσωπα περιττῶς μὲν κεῖσθαι δοκεῖ. 

συνεπινοοῦνταν γὰρ αὐτὰ πάντως τῇ κεφαλῇ" ἐκφωνοῦνται δὲ ὅμως ἰδίᾳ διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς μάλιστα 

ἐχφαίνεσϑαι τὴν λιπαρότητα οἷα προκχειμένοις τῶν ὄψεων. (Vers. 541.) Ὅτι φιλόφρονος ξένου λόγος 

So πρὸς ξενοδόχον τὸ, αἴϑ' οὕτως φίλος ϑεῷ γένοιο, ὡς ἐμοὶ, ὅττι μ᾽ ἔπαυσας ἄλης καὶ ὀϊζύος αἰνῆς. 

(Vers. $45.) εἶτα ὃ τοῦτο εἰπὼν Ὀδυσσεὺς ἐπιπλέκων καὶ γνωμικὸν κατὼ τῆς πλάνης φησί" πλαγατο- 

pii P οὐχ ἔστι καχώτερον ἄλλο βροτοῖσιν. ἀλλ᾽ ἕνεκα οὐλομένης γαστρὸς κακὰ χήδε᾽ ἔχου σιν ἀνέρες, 30 

ὃν xt» ἵχηται ἄλη καὶ πῆμα καὶ ἄλγος, τὰ οἱονεὶ σύστοιχα καὶ τῇ GÀ παρεπόμενα. ( Vers. 345.) 

578'0p« δὲ καὶ νῦν τὸ, Ov xev ἵκηται, ἀντὶ τοῦ, εἰς Ov ἂν παραγένηται. ἀπὸ γὰρ πληϑυντιχοῦ τοῦ ἀνέρες, 

εἰς ἑνικὸν κατέβη συνήϑως. αἴτιον δὲ τούτου, ὅτι οὐ πάντες βλάπτονται διὰ τῆς γαστρὸς; ἀλλ ὃν ἂν 

ἵχηται ἡ πλάνη. ixüyog γὰρ μάλιστα διὰ τὴν γαστέρα μυρία πάσχει κακά. ἀπὸ δὲ τῆς ἄλης ὅτι καὶ 

ὃ ἀλήτης καὶ ὁ ἀλαζὼν, δῆλον. κεῖται γὰρ ἐν ῥητορικῷ λεξικῷ, ὅτι ἀλαζὼν κυρίως ὃ ἀπὸ ἄλης ζῶν καὶ 

ἀγύρτης, ἁπλῶς δὲ ὃ φέναξ. (Vers. 547.) Ὅτι ἐρώὔτησις περὶ φίλων ἀποδήμων τὸ, εἰπὲ vy: μοι άο 

περὶ τῶν δεῖνα εἴ που ἔτι ζώουσιν ize. αὐγὰς ἠελέοιο 3j ἤδη τοϑοιῶσε noi οὖν ᾿αἰσαο δόμοισιν, εἰσὶ δηλαδή. 

4o (Vers, 351.) Ὅτι ἐρωτηϑεὶς ὃ συβώτης περὶ Οδυσσέως εἰ ζῶσιν οἱ δεσποτικοὶ γονεῖς, λαβὼν ἐντεῦϑεν 

ἀφορμὴν, οὐ μόνον πρὸς τὸ ἐρωτηϑὲν λαλεῖ, ἀλλὰ καὶ ἄλλα τινὰ κατὰ ποικιλίαν ποιητικὴν προσε- 

πιτίϑησιν. ἐν οἷς καὶ περὶ ἑαυτοῦ λαλεῖ τι. καὶ τῆς δεσποίνης δὲ δεινότητα κατειπὼν, εἶτα καὶ ὑπερα- 

πολογεῖται εὐνοϊχῶς. φησὶ γοῦν ὡς “ΤἸαέρτης μὲν ἔτι ζώει. εὔχεται δὲ ϑυμὸν ἀπὸ μελέων φϑίσϑαι, 5o 

(Vers. 355.) ἐχπάγλως γὰρ παιδὸς ὀδύρεται οἰχομένοιο, τοῦ Ὀδυσσέως δηλαδὴ, ( Vers. 356.) xov- 

ριδίης τ᾽ ἀλόχου δαΐφρονος, τῆς Αντιχλείας δηλονότι, ἢ αὐτὸν μάλιστα ἤχκαχεν ἀποφϑιμένη, vei ὠμῷ 

γήραϊ ϑῶκεν. αὐτὴ δέ, φησιν, ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφϑιτο κυδαλίμοιο λευγαλέῳ Deve ( Vers. 359.) 
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ὡς μὴ ϑάνοι 0g τις ἔμοιγε ἐνθάδε ναιετάων φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι, περιπαϑῶς τοῦτο εἰπὼν ἐν μέσῳ 
χατὰ λόγον ἐπεμ βολῆς διὰ τὸ τοῦ ϑανάτου δεινόν. dian γὰρ τακεῖσα διεφϑάρη χατά τινας, ἕτεροι δὲ 

Godg xci προεῤῥέϑη, ἀγχόνῃ φασὶν αὐτὴν μεταλλάξαι * τὸν βίον. διὸ χαὶ τὸν Εὔμαιον ἀπεύξασϑαι τὸν 
τοιοῦτον ϑάνατον, διὰ τὸ μὴ καϑαρὸν εἰναι, ὡς ἐν τοῖς μεταταῦτα δὴλ ὥσεν καὶ ὃ ποιητής. 
(Vers. 361.) Eira ὃ Εὔμαιος εὐγνωμόνως ἐπαινῶν τὴν ϑανοῦσαν ἐπιφέρει" ὡς ὕφρα μὲν δὴ κείνη ἔην 

1784 ἀχέουσά περ ἔμπης, τόφρα τί μοι φίλον "ἔσχε μεταλλῆσαι. xci ἔρεσϑαι, οὕνεχα μὲ αὐτὴ ϑρέψεν ἅμα 
Κτιμέν) ἢ τανυπέπλῳ ϑυγατέρ᾽ ἰφϑίμῃ, τὴν ὁπλοτάτην τέχε παῖδα, τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην. ὀλίγον δέ τί 

με ἧσσον ἐτίμα. αὐτὰρ ἐπεὶ ἥβην πολυήρατον ἱκόμεϑ' ἄμφω, iua $67. ) τὴν μὲν ἔπειτα Σάμηνδ᾽ 
ἔδοσαν καὶ μυρία ἕλοντο, ἕδνα δηλαδή. αὐτὰρ ἐμὲ χλαῖνάν rs χιτῶνά τε due. ἐκείνῃ καλὰ μάλ ἀμ- 
φιέσασα ποσὶ δ᾽ ὑποδήματα δοῦσα, ἐλοθνδε προΐαλλε. φίλει δέ μὲ κηρόϑι μᾶλλον. γῦν δ᾽ ἤδη τούτων 10 

m 
ἐπιδεύομαι, ἀλλά μοι αὐτῷ ἔργον ἀέξει. Diog, ᾧ ἐπιμίμνω. τῶν ἐφαχόν r ἔπιόν τε; xai αἰδοίοισιν 

10 ἔδωχα. (Vers. $74 -) εἶτα οἱονεὶ ψέγων καὶ αὖϑις ἀπολογούμενος gu" σίν" ἐκ δ᾽ ἄρα δεσποίνης οὐ 
μείλιχον ἔστιν ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἔπος οὔτε τι ἔργον, ἐπεὶ καχὸν ἔμπεσεν οἴκῳ, ἄνδρες ὑπερφίαλοι. μέγα δὲ 
δμῶες χατέουσιν ἀντία δεσποίνης φάσϑαι xci ἕκαστα πυϑέσϑαι καὶ φαγέμεν πιέμεν τε, ἔπειτα δὲ καί τι 
φέρεσϑαν ἀγρόνδε, ( Vers. 579. ) οἷά τε ϑυμὸν & cel δμώεσσιν ἡ ἑαίνει. ὃ δὴ λόγου ἐστὶν οἰχονομικοῦ, ὡς 
τῶν δούλων οὕτω δὲ ἑλεαζομένων. Ὅρα δὲ καὶ ὡς ἀφελῶς ὃ Δὔμαιος οἷα δοῦλος λαλεῖ, γλυχέα φράζων, 
OV μὴν σπουδαῖα τινά. οὗ neo xaxelvo ἀφελὲς, ὡς ἐρωτηϑεὶς εἰ ζῶσιν οἱ τοῦ Οδυσσέως τοκέες, ὃ δὲ πο- 

λὺν λόγον ἐδαπάνησεν εἰς οὐδὲν δέον, χορηγῶν τῷ Ὁμήρῳ πλατυσμὸν ποιήσεως. πολλὰ δὲ τοῦ τοιούτου 57 - 

λόγου χαὶ εἰς πεζολογικὴν παραπλοχὴν χρήσιμα, οἷον, εἰς προσπάϑειαν δεσποτικὴν χαὶ εἰς λύπην τὴν 
ἐπὶ στερήσει καλοῦ τινὸς, καὶ εἰς εὐχαριστίαν τὴν ἐπὶ εὐτυχίῳ, καὶ εἰς γογγυσμὸν εἰ παρὰ τοῦ δεσπότου 20 
πάσχει τις κακόν. ( Vers. $54.) To δὲ ϑυμὸν φϑίσθαι, 0 ἐστι φϑαρῆναι, πολλὰ μὲν τῶν ἀντιγρά- 

gov διὰ διφϑόγγου γράφουσι διὰ τὸ φϑέω φϑῶ:" τινὰ δὲ καὶ διὰ τοῦ ἰῶτα, ὡς ἐκ τοῦ φϑίω, ὅϑεν καὶ 
τὸ ἤκαχεν ἀποφϑιμένη, χαὶ τὸ, ἄχεϊ οὗ παιδὸς ἀπέφϑιτο. (Vers. 357. ) ὠμὸν δὲ χαὶ νῦν γῆρας τὸ 

παρὰ καιρὸν, ἵνα δηλοῖ τὸ ὠμὸν γῆρας ἄωρον πέπανσιν, ὡς χαὶ εἰ καρπός τις πεπανϑείη χατασα- 

20 "πείς. εἰ δὲ τὸ ἐνταῦϑα ὠμὸν γῆρας τὸν ἐν τῇ luit ὠμογέροντα συντίϑησιν, οὐχ ἂν εἴη) στεῤῥῶς 

ἀποφήνασϑαι. Ooxei γὰρ ὠμογέρων ἐκεῖνος ἡλικίας ὄνομα εἰναι γεροντικῆς, εὖ ἐχούσης χαὶ ὑγιῶς, οὐ 
μὴν πεπονϑυίας γῆρας ἔκ τινος νοσερᾶς ὠμότητος. χαὶ ἔστιν οὕτως ὠμογέρων ὃ λεγόμενος προπύλεος, 
οὗ πέρας ὃ σύφαρ, ὡς ἐν ἄλλοις δεδήλ ὠται, ὡς περ γραὸς ἡ ἐσχατόγηρως χατὰ τὴν τοῦ γραμματικοῦ 

-Αριστοφάνους παράδοσιν. ἴσως γὰρ οὐκ | ἐχρὴν ἀνδρὶ τὴν τοιαύτην προβρηϑῆναι λέξιν διὰ τὸ ἀδρανὲς 

καὶ δυσοιώγνιστον. Ὅρα δὲ ὃ ὅτι Ὅμηρος μὲν τὴν ̓Οδυσσέως μητέρα Gu γήραϊ δοῦναι λέγει τὸν ἄνδρα 3o 

κατὰ συμβεβηκὸς dis τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ πένϑος ὡς eyed γυναικί, ἡ δὲ παρὰ τῷ Hoo δειπνολόχη γυνὴ 

ἄλλως ὠμῷ γήραϊ τὸν ἄνδρα δίδωσι διὰ τὴν αὐτῆς φαυλότητα. ἔστι δὲ εἰπεῖν ὡς καὶ ἄλλως τὸ τοιοῦτον 
ὠμὸν γῆρας τρόπον ἄλλον ἐξοπτῷ ἢ ἀφέψει ἐχείνη ἐν τῷ εὕειν ἄτερ δαλοῦ. (Vers. 360.) T0 δὲ φίλος 
εἴη καὶ φίλα ἔρδοι. ἀχριβῶς χεῖται διὰ τὸ πολλοὺς φίλους εἶναι δοκοῦντας μὴ φίλα ἔρδειν ἢ διὰ χαυνό- 

τητα ἢ καὶ διὰ τὸ φιλουμένους, μὴ τὸ ἴσον ἀντιφιλεῖν. (Vers. 565.) “11 δὲ Κτιμένη ᾿Οδυσσέως 
ἀδελφή. ἧς ἀνὴρ ὑπονοεῖται, ὡς xci προεγράφη, Εὐρύλοχος. ( Vers, 364.) ᾿φϑίμην δὲ αὐτὴν λέγει; 

So κα ϑὰ καὶ τὴν ἄλ οχον τοῦ "aígrov δαΐφρονα, καὶ πρὸ αὐτῆς τὴν ἸΠηνελόπην, ὡς εἴ τις εἴπῃ ἀνδρείαν 

γυναῖκα. Τὸ δὲ, τὴν ὁπλοτάτην τέχεν, ἁπλοϊχῶς χεῖται πρὸς ἱστορίας ἐντέλειαν. (δ, οι». 505, ) Τὸ δὲ 
τῇ ὁμοῦ ἐτρεφόμην ὑποβάλλει vociv δεῖν siet τὸν δοῦλον τοῦτον Τὔμαιον κληϑῆναι χαὶ διὰ τὸ εὖ μρίω- 

ϑῆναι παρὰ τοῖς δεσπόταις. Τὸ δὲ ὀλίγον δέ τί μὲ ἧσσον ἐτίμα, όμοιον τῷ, μικροῦ, ἐμὲ χατὰ τὴν 4o 

ϑυγ ατέρα ἐτίμα. δουλοῖ δὲ μάλιστα τὸν Εὔμαιον 3 τοιαύτῃ τιμὴ, ὡς περ χαὶ τὸ, εἵματα καλὰ μάλα 
ἀμφιεσϑῆναι καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν προπεμιρϑῆναι. χαίρει γὰρ αὐτὸς τοιούτοις ὡς ἀφελὲς πρόσωπον. 

(Vers. 572.) Tó δὲ ᾧ ἐπιμίμνω, “παιδευτικόν ἐστιν, ὡς ἐκείνων μάλιστα τῶν ἔργων ἐπαυξομένων οἷς 
ἐπιμένει τις. ( Vers, 575. ) Τὸ δὲ ὧν ἔφαγον, χαινῶς ἐσχημάτισεν. ἦν γὰρ τὸ ἀχόλουϑον οὕτως" ἀλλά 
μοι ἔργον αὔξεται οὗ ἔφαγόν τε ἔπιόν τε. Ó δὲ πληϑυντικῶς ἔφη, ὧν ἔφαγον, δηλῶν τῷ πληϑυσμῷ 

τῆς πτώσεως τὴν τοῦ ἔργου αὔξησιν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τραχύτερον τῇ φωνῇ τὸ ἔτραγον τοῦ ἔφαγον, 
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ἣ ὅτι τοῦ iv μὲ ἦὐτυπον ϑέμα Ü iv τὸ εἶν χαὶ τοῦ ὁ φάγος τὸ ὁ τράγος. καὶ ὅτι τοῦ τραγεῖν μὲν πρῶτο : ΗΝ 
ὡς χαὶ τοῦ φαγειν το kae " ER Yo ἤγουν" τελειῶ. à οὗ τὸ ἄνύω. τοῦ δὲ φαγεῖν προσεχὲς pid ) τρώγω, ὡς χαὶ TOU (700 TO CYO 1j; EP SUAUSEESS Viu ΤῊΣ δον ΣΟ din τρῶ, οϑὲεν τὸ TQUj OE jÜcrov δὲ τὸ φῶ ἤγουν φονεύω, συντρίβω, κλῶ, 020, «qo o * ' '* ^ (0). (TO : 4 A 3 DUNT "e ^ μὲν ϑέμα τὸ φη γω ἢ ἀπ ien γεῖν ἄλλα Té παράγονται καὶ ἡ φηγὸς κατ᾽ ἐξαίρετον διὰ τὴν ἄλευρον μυλήφατον. καὶ Ort ex τοῦ φαγεῖν Sec id T RAT Monfeiip Κρητῶν 
pego 1 ἴσως δὲ χαὶ ὃ φάγρος ἰχϑύς. πάντως δὲ καὶ ὁ κατὰ lot ? πάλαι ποτὲ βαλανηφαχγίαν. ΠΕ uin poten Ene ἔργον γὰρ καὶ πάϑος δὲ ἀκόνης τὸ φαγεῖν, 

j ἀχό ; i Ü i Goge z πὸ - Y« L€ , φάγρος ἡ ἀκόνη, ὡς ἱστορεῖ ὁ παρουτα et 5 ἊΣ ! ὑπ᾿ αὐτῶν. im δὲ ἐκ τοῦ φαγεῖν xol ἣ φάτνη, 
ἐσϑιούσης τε δηλαδὴ τὰ τριβὺμ iu es S xe i xcÀd. τῆς δὲ φάτνης ῥῆμα οὐ μόνον ἐκφατνίζειν ΕΣ εν ΘΝ εν ἰὰ ἰδιωτιχὴ παϑνὴν 2 j. Los Pai og 
E oon ἕ ΕΝ ἀπέφερεν ὁλομελῆ χρέα, χαὶ το, ἐκφρατνίξει ὀδόντας, Proc : ὠρευμαάτων ἕκαστος Grae eot Tu ; » T9098 E roy ἐχφατνιξομέ Kec “Ἢ ᾿ 000 ἐξ δὲ λέγονται αὐτοὶ ἐχφατνίζεσθϑιαι, ἡγουν ἐξαγὲ 

10 ἀλλὰ καὶ φατνοῦν. ὅϑεν καὶ acp Sen cde δράσιν αἰδοῦς ἀξίοις, ξένοις δηλαδὴ καὶ ἱκέ- σϑαι ἐχριζούμενοι. Τὸ δὲ, αἰδοίοισιν ἔδωκα, ἀντὶ τοῦ, ανδρ d ἄξονι μὰς ἐπὶ Qon zuo ddos 
- Do & ἡγαξίως Ὅμήρδου νοοῦντας ivre Á : love: ἀναξίως Ὅμηρ ὍΝ T ; 

-ccpdeicotiti indici et ir die u vo iens ἀνδρὶ χρήσιμος ἔσται ποτὲ ὁ λόγος χατὰ παρὰ ψοις τὸν EX χωμιχευομένα γι . : cd διομολογουμένοις τὸν Evuetov. χων κω τ ᾿ zai αἰδοίοισιν ἔδωχε,, καὶ Aayvo προσαρμόσαι ἀνδρὶ, 
ὃ ΄ ὕ, 8 y τὲ καὶ ἕπιον ve αὶ ἴθ ue ἤ fosa χθησιν, ὡς δυναμένου ἘΝ ΠΟ ΤΑΝ, : ἄλλως ἐχληφρϑέντα ὡς ἐπὶ ϑυμέλης ἐπαίχϑησαν τὲ καὶ P. δ᾽ ποῖα χαὶ ἕτερα τῶν ᾿Ομήρῳ σεμνῶς api M i οήϑη ἀντὶ τοῦ αἰδοῖος τὸ αἰδήμων καὶ ^ SN & € S 7) / 72s 8 χαὶ ὅτι καλῶς ὕστερον ἑπένοη dais is AS SS σόν! ; εἰσέτι δὲ παίζονται. Σημείωσαι oe meo ἔσει σεμνήν. ὃ δὲ αἰδοῖος ἔν re τῷ οὐδετέρῳ γένει 

ὃ αἰδέ j ἐν γὰρ ἢ 0n χλίσις ἔννοιαν ἔχει σεμνήν. Brat e Ted VEU ἘΣ 
o oO Bebe e ido Ei d ) ἰῳ ei παρεμφαίνεν ἐννοίας οὐκ ευσχημονας, ct OVT rh 1 πί Ὁ xo μορίῳ zot ) AE : 
d E νὰ μῤλυακ bs PAIS ajáx Tote, ὅπου χεῖται καὶ ἡ κιναιδία καὶ τὸ κιναίδισμα. "o ὗ Ü qi y0, οὐ χοησις d : Men 
ioco tah i ilb ca vit Que b ^s 0 ὦνυμος ὃ αἰδοῖος ἱκέτης, «AX ἐκ τῆς xoro 20 ὅτι δὲ ταῦτα οὐχ ἐχ τῆς ivapérov αἰδοῦς παρῆλται, ἧς παρ x a Vers; 544.) "Ep ΟΣ z8, ἘΞ ο ἧς - - 1 “ΚΑ δῷ E καλύπτει δῆλον ἐστιν. ( ens? 71: D ΞΆ 

σῶμα, ἧς ἐν "Ἰλιάδι χρῆσις v0, τὰ τ' αἰδῶ euge tripod ἰδεῖν ἤ τι τοιοῦτον, lvo λέγῃ, ὡς οὔτε » ^, i 3 " Ἢ ᾿ ἊΝ ἔπος ἀκοῦσαι οὔτε τι ἔργον, προσυπαχουστέον TQ Sym τὸ MI Sene C Vba: 9v6;)d0 δὲ Boc 
- , 2, 3e Ὁ 2233.7 γαν κα ^j - . Σ 7 ἔπος ἔστιν ἀκοῦσαι μείλιχον, οὔτε τι ἔργον ἰδεῖν ἢ en gli à Us dn σφοδρᾷ δηλώσας ἀφελῶς A x cns € yv - ΕΝ L χαὶ É ; δρες ὑπερφίαλοι, πάνυ στενῶς ἔφη ὃ Εὔμαιος, μιᾷ Var er rte p ded bat rov Oda) λόχου 

i ὃς TO μέ ὃν, ὃ τῷ δὲ Ὁ οἴχῳ ἐνέπεσεν. loréov δὲ Ott ἐς T 5" : χαὶ ἀγροιχιχῶς τὸ μέγα κακὸν, ὁ τῷ ἑσποτικῷ οἴχᾳ : P 90:09 Repos). i FIUxderid τ’ 
3 E. 2 ; à i : ὲ 

τοῖς παλαιοῖς ὃ εὐνοϊχὸς οὗτος δοῦλος Εὔμαιος, hs uA icc jv; “Ὅμηρος δὲ τοῦτο uiv oi» ἀξιώ- 6o 2 Y jt e δὲ "αν ΞΕ ΤΙεκνίοαν, Εὐφορίων δὲ Πάνϑειαν, Φιλόξενος δὲ ὃ Σιδόνιος idee li à Bei: τα co) Οδύδοίωθ οἴχῳ: 
A] 3 3 * € 2 ^ ἣν $e 

σει λόγου, ἄλλως δέ ys ἱστορήσει τὰ xcv αὐτὸν ὅϑεν τε ἦν καὶ ὅπως περὶ "s Jig 03i. de i rud 
H x DEM τ DA A 5 Ὁ s E cuivog ἀφορμὴν λόγου, iE ὧν αὐτὸς εἶπεν ὃ Εὔμαιος. πον cL. quos d Apod qu: 580 7t00t0; μένος 1 Ψ 3. ac Ἵ τ »Ν € , E »9 ἄττεται ἀφορμῆς ὡς οἷον οἰχτιζομέενος, p^ 3o «Ταέρτου γυνὴ αὐτὸν ἔϑρεψεν ἅμα τῇ ὁπλοτάτῃ νγατρὺ δραττε Diva τὰ ἐφεξῆς. " ( Vers. 58 1.)1785 

5n í L8 C TI αν 2 γϑανὲ snc. 3 οὕτω νεώτατος τῆς πατρίδος ἐξέπεσε, καὶ ἐρωτᾷ τὴν ἀροῦν υ δὲ r0; ὦ πόποι óc dou τυτϑὸς 3 , 23 x H ^ E 7 id i 1 j 0 t£v) τῶν OUX et b τ Ξ Ὅτι οἶχτος ἐπί τινι ἐκ νέου ῃχμαλωτισμένῳ 7] αλλως iia ine iba qb) dilaobov pute libr ὧν 
" [ ; dos : Ἂς 

ἐὼν πολλὸν ἀπεπλάγχϑης σῆς nies me ede Pe Vers. 384.) ἠὲ διεπράϑετο. πτόλις ἀνδρῶν Ó » " : : E 
ἔπαϑεν, ἐρεῖ ὧν, ὡς εἰκὸς, τ CAM m ποβ cs innt ( à ἐϑετό GOL 7 πατρίς" τοῦτο γὰρ ze 3 ) emo E εὑρυάγυια, ἡ ἔνι ναϊετάεσχε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, iin umoaó ἐπ μὰ ue Ὁ Boociy 9 dida 

; 5 [* ἢ σέ yro πὰ us μόνον περιφραστικῶς oi δύο στίχοι φασίν u σέ γε μουνωϑέ à pon voll Vin. 3 67x 25 inga- 10 
χοῦ ἤπου ἄνδρες δυσμενέες. λάβον. ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς ἐντοῦϑα προστίϑησι καὶ το, ( ἃ dais oda 
dispo vis i| πέραν ἐνταῦϑα κατὰ τὴν Ιϑάκην ἀπέδοντο τοῦδ᾽ αὐδρὸς προς δωμῶτοι, ἘΞ σαν ἀντὶ τοῦ, καὶ πέραν ἐνταῦϑω κατὰ τὴν l d inb otra Vid ΟΣ ἄνουν Vers. 586.) Τὸ 
x "3 J E » Ξ ict à ; 
ὦγον ἔδωχεν, 0 mio iv ἄλλοις ἄσπετον vov SD PLANS i ὑφορβός ἐστιν ἄρτι ὃ Εὔμαιος, 1 : , ὃς εὐγενείας ÓnAQGU. “εἰ γὰρ καὶ ὑφορβὸς br ALES 

áo παρ᾽ ὀἴεσι διὰ Eee P ALME ES ui x y ». τοι νέμειν οὐδὲ βασιλέων παῖδες ἀπηξίουν, y 25" ὸ lov γενές. οἵας μὲ / d E ἀλλὰ τοῦτο μὲν δουλικὸν χαὶ οὐδὲ ἀἄλλὼς εὐγενές. οἵας μέντοι νέμε bes HORA) voco go US NE o 
7 ὀλεῖ Ὅτι ὃ χελευόμενος ἐν τῷ ἐπιδόρπια EU , Ὁ: 

ὥς πὲρ οὐδὲ βουχολεῖν. (Vers.591.) Ὅτι ὃ κε τρ οὐθο τὰ περ τ ἢ νῦν ξυνίει καὶ τέρπεο, πῖνέ τε j tua PA xoci νύ εἰσὶν, ἀχούδοι ἂν TO, σιγῇ YU : à χαὶ ἄχούειν» χαὶ μᾶλλον ὅτε μαχραὶ νύχτες 3 6X Á : παρόδων σευ ύρεον ERU, Han aat E e ] V $ γϑέσφατοι, ὡς zci προϊστορηται; iex 
Dose cod eig leclio ^ ἀχουέμεν. οὐδέ τί σὲ yo, πρὶν ὥρη, ; Ade t , διὸ χαὶ ἑρμηνεύων φησίν" ἔστι μὲν εὕδειν, ἔστι δὲ τερπομένοισιν / 

' € ^ 3 , 

3 , /» χαὶ ϑυμὸς ἀνώγει, εὑδέτω ἐξελϑών. 
ταλέχϑαι. Avo, ναὶ πολὺς ὕπνος. τῶν δ᾽ ἄλλων δ᾽ τινα κραδίη καὶ {γλυκέος ye; χαταλέχϑ at. 4 
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Εὔμαιος δὲ ταῦτα πρὸς τὸν δεσπότην ξένον λαλεῖ. ἔνϑα φαίνεται, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, ὃ τῆς ἐπανόδου 
καιρὸς τῷ Ὀδυσσεῖ οὔτε ἐαρινὸς εἶναι οὔτε ϑερινὸς, ἀλλ᾿ ὅτε νύκτες ἀϑέσφατοι. (Vers. 591.) Τὸ δὲ 

So σιγῇ, ἐκ" τείνει μὲν τὴν ἄρχουσαν, ὠνοματοπεποίηται δὲ ἐκ τοῦ σίζω, οὗ μέσος παρακείμενος σέσιγα, 

ἐξ οὗ ἡ σιγή. ὡς τῶν ἐγκελευομένων σιγᾶν τῷ σιγμῷ ἔστιν ὅτε χρωμένων. Τὺ δὲ, πῖνέ τε οἶνον, ἐκ μέ- 
ρους xci τὸ ἔσϑιε συμπαραδηλοῖ. μετ᾽ ὀλίγα οὖν φησί" πίνοντέ τε δαινυμένω τε. - (Vers. 393.) Τὸ δὲ 
μὴ χρῆναι πρὸ ὥρας κοιμᾶσϑαι γνωμιχῶς κεῖται, καὶ μάλιστα τὸ, ἀνία καὶ πολὺς ὕπνος, ἀφοριστιχῶς 
λεχϑὲν κατὰ συντομίαν ἀπορϑεγματικήν. (Vers. 994.) 4Ζῆλον δὲ, ὡς οὐ μόνον ἄλλως ἀνία ὁ μακρὸς 
ὕπνος, ἀλλὰ καὶ ἡμισεύει. τὸ ζῆν ἡμῖν. διὸ καὶ ϑανάτῳ ἄγχιστα ἔοικε. (Vers. 595.) Τὸ δὲ 9 τινα, 
ποιητικὸν δύσχρηστον κατὰ τὸ, 0 τινας. Σημείωσαι δὲ Ort, ὥς ni νῦν ἀνία 0 μαχρὸς λέγεται ὕπνος, 
οὕτως ἑτέρωϑιε ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν παννύχιον ἐγρήσοντα. (Vers. 596.) Ὅτι ἀγροτικὸν τὸ, ἅμα ἠοῖ 10 
φαινομένηφι δειπνήσας, ἅμ᾽ ὕεσσιν ἀναχτορίμσιν ἑπέσϑω. Ἔνϑα ὕρα τὸ ἅμα ἐν ταυτῷ καὶ yoovt- 
κῶς κείμενον καὶ κατὰ τοπιχὴν διατριβήν. ᾿ἀνακτορίας δὲ ὕας ᾿Δρίσταρχος uiv τὰς δεσποτικάς φησιν, 
᾿Δριστοφάνης δὲ, ὧν ἕκαστος βόσκων, ἀνάσσει, 0 ἐστιν ἄρχει. ἀπὸ τοιούτου δὲ ἀνάσσειν γίνεται καὶ 
χειρώναξ ὁ τῆς χειρὸς ἢ τῶν ἐν χερσὶν ἀνάσσων. ( Vers. 598.) Ὅτι τοῖς παρὰ πότον ἀφηγουμένοις, ἃ 

10 ἔπαϑον, ἐπιπρέπει, τὸ, ivi χλισίῃ πίνοντέ τε δαινυμένω τὲ "χήδεσιν ἀλλήλων τερπώμεϑα λευγαλέοισι, 
μνωομένω, ἤγουν μιμνησχόμενοι. ( Vers. 400.) εἶτα, ἐπεί περ οὐ πιϑανὸν τὸ ἐπὶ τοιούτοις τέρπεσϑαί 
τινα, ἐπάγει χατασχευὴν τοῦ λόγου ταύτην" μετὰ γάρ τε καὶ ἄλγεσι τέρπεται ἀνὴρ, ὅς τις. δὴ μάλα 581 
πολλὰ πάϑῃ καὶ πόλλ᾽ ἐπαληϑῇ. γνωμικὴ δὲ χαὶ αὕτη ἔννοια, δηλοῦσα, ἡδονήν τινα εἶναι καὶ τὸ δεη- 
γεῖσϑαι, & πάϑοι τις ἀλγεινά. αἴτιον δὲ τοῦ τερπεσϑαί τινα οὕτως, οἷς ἔπαϑεν, ὃ ἔπαινος ὃν οἶδεν ἔχειν 
ἐντεῦϑεν ἐπί τε πολυπειρίῳ καὶ φερεπονίᾳ καὶ εὐτυχίᾳ ἤτοι ϑείᾳ προμηϑείᾳ. τούτων γὰρ πάντων ἐπήβο- 20 
λος ὁ πολλὰ μὲν παϑὼν, περισωϑεὶς δέ. (Vers, 403.) Ὅτι δυνάμενος ὁ ποιητὴς μετὰ τὸν ἐκ. Πύλου ἀνά- 
πλοὺυν τοῦ Τηλεμάχου εὐθὺς ἐπαγαγεῖν ὡς ἡμέρας ἐλϑούσης ἐπὶ χέρσου οἱ Τηλεμάχου ἕταροι λύον ἱστίω 

50 καὶ τὰ ἑξῆς, ὅμως οὐκ ἠϑέλησεν οὕτω ποιῆσαι, ἀλλὰ "τὸν Τηλέμαχον πλέειν ἀφεὶς ἀπησχόλησεν ἑαυ- 
τὸν τοῖς περὶ Ὀδυσσέα, xci εἰπὼν μέχρι νῦν, ὅσα δὴ καὶ εἶπε" πορίζεται καὶ ἀπὸ τοῦ Εὐμαίου πλατυ- 
σμὸν διηγήσεως, ἀποσεμνύνων αὐτὸν ὡς εὔνουν τῷ δεσπότῃ χαὶ ποιῶν μνήμης ἄξιον δι᾽ ἱστορίας. xal 
τοίνυν ὃ δοῦλος διηγούμενος τὰ καϑ' ἑαυτὸν τῷ δεσπότῃ, ὡς ἐκεῖνος ἠρώτησεν, οὐκ ἀγεννέστερον 
ἔσως τοῦ δεσπότου ψευδολογήσει πρὸς πιϑανότητα. φησὶ γοῦν" νῆσός τις, Συρίη κιχλήσχεται, εἴπου 
ἀχούεις, Ὀρτυγίης καϑύπερϑεν, ὅϑι τροπαὶ ἠελίοιο. οὔτι περιπληϑὴς λίην τόσον, ἀλλ᾽ ἀγαϑὴ Μμεὲν, 

6o eUgorog, ᾿εὔμηλος, οἰνοπληϑὴς, πολύπυρος. πείνη δ᾽ οὔ ποτε δῆμον ἐσέρχεται, οὐδέ τις cin novang 

ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. ἀλλ ὅτε γηράσχωσι πόλιν κατὰ φῦλ ἀνθρώπων, ἐλϑ' Qv appuap- 3o 
17 8θτοξος ᾿“πόλλων ᾿Αρτέμιδι ξὺν, οἷς ἀγανοῖς βελέεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν, αἴφνης δηλαδὴ ϑνήσκον- 

τὰς νόσυυ τε δίχα xci οὐδὲ πρὸ ὥρας, ἀλλ iv γήρᾳ λιπαρῷ, εἴγε μηδὲ πεῖναν οἴδασι. τοιαύτην δέ 
τινα εὐδαιμονίαν χαὶ τοῖς ἐπὶ Κρόνου ζῶσιν ᾿ Ἡσίοδος ἐπιμαρτύρεται, ος εἰπὼν ζῆν ἄτερ πόνων καὶ 
παντὸς χαχοῦ, μηδὲ νοσεῖν λέγει, ἀλλ᾽ εἰς βαϑὺ γῆρας ἐλάσαντας ϑνήσχειν & τε ὕπνῳ δεδμημένους: 
καὶ οὕτως ἐπαινέσας Εὔμαιος τὴν πατρίδα εἴτε πρὸς ἱστορίαν εἴτε ἴσως xci πρὸς πλάσμα, ὡς δέον ον 

ιοτοιαύτην εἶναι τὴν ἀγαϑὴν νῆσον, φησὶν ἐφεξῆς καὶ ὅτι * (Vers, 412.) δύο πόλεις ἐκεῖ, "c δίχα 582 
πάντα δέδασται, αἷς ἀμφοτέραις πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευε Κτήσιος Ὁρμενίδης ἐπιείκελος ἀϑανατοισι. 
(Vers. 415.) λέγει δὲ καὶ Urt Φοίνικες ἐκεῖ ἐλϑόντες ἠπερόπευον τὴν τούτου μητέρα. Φοίνισσα. δὲ 
ἦν ἐχείνη, χαλή τε μεγάλη τὲ καὶ ἀγλαὰ ἔργ᾽ εἰδυῖα. 1| δὲ μεεὰ γιυλλὰ τὰ ἐν μέσῳ, ὧν μνεία τις ἔσταν 
εἰς ὅσον χρὴ ἐν τοῖς ἑξῆς, χειρὸς τοῦτον ἑλοῦσα συναπέπλευσε λάϑρα τοῖς Φοίνιξιν ὡς οἴκαδε ἀπελευσο- 40 

μένη. (Vere. 478.) zai αὐτὴ μὲν ὑπὸ ᾿Αρτέμιδος βληϑεῖσα, τουτέστιν αἰφνιδίῳ ϑανάτῳ περιτυχοῦσω, 
20 (Vers. 479.) ἄντλῳ ἐδούπησε πεσοῦσα ὡς εἰνα"λίη κὴξ, ὄρνεον δηλαδή τι ϑαλάσσιον χελιδόνο παραπλήσιον 

κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἢ λάρος, ἢ αἴϑυια, ἧς ἡ γενικὴ δοχεῖ εἶναι χηχός. ὅϑεν ἴσως τὸ κηχάζειν ἐπὶ βλασφη- 
μίας πρὸς ὁμοιότητα τοῦ χακάξειν, ὃ χαὶ αὐτὸ φωνὴ ὄρνιϑος ἐστι. καὶ τοιοῦτον μὲν τοῦτο. τὰ δὲ ἐφεξῆς 
τῆς πονήαεως ταῦτα" ( Vers. 480.) xai τὴν μὲν φώχῃσι καὶ ἰχϑύσι κύρμα γενέσϑαι ἔκβαλον, ἤγουν͵ 

ἐξέῤῥυψαν, ἐμὲ δὲ οἱ «bobuvic εἰς ̓ Ιϑάχην ἤγαγον, ἔνϑα μὲ «Ζαέρτης πρίατο. (Vers. 484.) καὶ συμ- 
X4 
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περαίνων τὸ διήγημα φησίν" οὕτω τήνδε γαῖαν ἐγὼν ἴδον ὀφθαλμοῖσιν. (Vers. 415.) ἐν μέσῳ δὲ τοῦ 
διηγήματος. τούλτου χεῖνται σποράδην καὶ ταῦτα. οἱ Φοίνιχες ναυσικλυτοὶ λέγονται ἄνδρες. TOLOUTOL ὅο 

γὰρ γαυτιχώτατοι ὄντες, ὡς αἱ ἱστορίαι οἴδασι. (Vers. 416.) καὶ τρῶχται ; ἤγουν χερδαλέοι, ὡς xa 

προεγράφη. xai μυρία ἄγοντες ὡς εὐκὸς ἀϑύρματα, τουτέστι χόσμια, φύσει μὲν ἀϑύρματα ὄντα, ταῖς 
μέντοι γυναιξὶ σπουδαῖα, ὁποῖος καὶ ὃ ῥηθησόμενος χρύσεος ὅρμος. (Vers. 419.) Ἔτι δὲ καὶ moAv- 

παίπαλοι οἱ αὐτοὶ, τουτέστι στεγανοὶ, καὶ οὐχ' ὑγροὶ χαὶ διὰ xU κατασεσαρκωμένου, ἀλλὰ διὰ 

583 συχνὴν ἐν ϑαλάσσῃ γυμνασίαν ὑπόξηροι, καὶ αὐτάρκως ἔχοντες τοῦ "χατὰ φύσιν ὑγροῦ, ἢ μᾶλλον Áo 
πολυπαίπαλοι οἱ μοχϑηροὶ χαὶ κακοήϑεις. τὴν γὰρ παιπάλην χαὶ ὃ χωμικὸς ἐπὶ πονηρίας τίϑησι. καὶ 

τὸ παιπάλημα δὲ τοιοῦτόν τι δηλοῖ. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ ἠπεροπευταὶ κατὰ τὸ, τήνδ᾽ ἄρα Φοίνικες ἠπερό- 
τὸ πεῦον. ἐξ ἀποτελέσματος δὲ καὶ ἀνδραποδισταὶ, οἱ τήν τε μητέρα τοῦ Εὐμαίου καὶ αὐτὸν ἐπὶ καχῷ 

ἀπήγαγον. (Vers. 459.) λέγοιντο δ᾽ ἂν καὶ πολυΐδριες κατὰ τὸ, »AvÓ ἀνὴρ πολύϊδρις χρύσεον ὅρμον 
ἔχων. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἄλλως πραγματικῶς πολυΐδριας εἶναι δηλοῖ τοὺς Φοίνικας. ἡ δὲ ἱστορία εἰποῦσα 
ὅλτι Φερεκύδης ὃ τοῖς ἑπτὼ συγχρονίσας σοφοῖς, ὃ καϑὰ μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται Σύριος, ἐδίδαξε Πυϑα-5ο 
γόραν. αὐτὸς δὲ οὐκ ἔσχηκε καϑηγητὴν κτησάμενος τὰ τῶν Φοινίχων ἀπόκρυφα βιβλία καὶ ἄλλως τὸ 
πολύϊδρι κατὰ σοφίαν αὐτοῖς ἐπιμαρτύρεται. (Vers. 420.) «Ζέγει δ᾽ ἐνταῦϑα περὶ τῆς μητρὸς Εὔμαιος 
καὶ ὅτι τοῦς ἐνὸν τις πρῶτα μίγη κοίλῃ παρὰ νηὶ εὐνῇ καὶ φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύεν ϑηλυτέ- 
θῃσι γυναιξ E, xai & κ᾽ εὐεργὸς ἔῃσιν. Καὶ ὅρα τὸ, πλυνούσῃ" ἔϑος γὰρ ἦν καὶ ταῖς ἐνδόξοις τὸ τοιοῦτον 
ἔργον, ὧρ ἡ Ἰγαυσιχάα ἐδήλωσεν. * ἔσως δὲ καὶ δουλικῶς ἐχείνη τοῦτο ποιεῖ ἐκ Φοινίκης χτηϑεῖσα δούλη 60 
χαὶ ἐχομένη τῷ τοῦ Εὐμαίου πατρὶ, ὥς που xci ὃ Me "5 een ἂν τὴν Εὐρύκλειαν, εἰ μὴ χόλον ἀλέεινε 

20 γυναικός. xai οὕτως ἐξισάζεταί πως ὃ Εὔμαιος τῷ ψευδοξένῳ Ὀδυσσεῖ. αὐτόν τε γὰρ πατρόϑεν Ἀεὐγενῆ 787 
ὄντα Κρήτηϑεν κατὰ τὸ αὐτοῦ πλάσμα ὠνητὴ ἔτεχε μήτηρ. καὶ ὃ Εὔμαιος δὲ φαίνεται ἀπὸ βασιλέως 
γεγονὼς Φοίνισσαν δμωΐδα μητέρα σχεῖν. (Vers. 421.) Τὸ δὲ μίγη εὐνῇ χαὶ φιλότητι , πρὸς διαστο- 
λὴν ἑτέρων κεῖται μίξεων. Τὸ δὲ ἃ φρένας ἠπεροπεύει γυναιξὶν, ὅμοιόν ἐστι τῷ, τὴν γυναῖχα ἐκείνου 
βούλεσϑαι οἶχον ὀφέλλειν ὅς κεν ὀπύει. ὃ καὶ ἐνταῦϑα ποιοῦσα ἡ Φοίνισσα τρία ἄλεισα καταχρύψασα 
ὑπὸ κόλπῳ ἔχφερεν, oed τὸν φόρτον roig Φοίνιξι.  ( Vers. 425.) λέγει δ᾽ ἐν "τούτοις καὶ πολύ- 10 
ἄθδαν τὴν Σιδῶνα, ἐξ ἧς εἶναι τὴν ῥηθεῖσαν Φοινισσαν, χούρην ᾿Αρύβαντος ῥυδὸν & ἀφνειοῖο, ἣν ἀνήρ- 

παξαν ἐκεῖϑεν Τάφιοι ληΐστορες ἄνδρες ἀγρόϑεν οἰὐβα ρα πέρασαν δὲ εἰς ᾿Ιϑάκην πρὸς δώματα 

““αέρτου. ( Vers. 429. ) ὁ 0 δ᾽ ἄξιον ὦνον ἔδωκεν. 0 καὶ πρὸ ὀλίγων κεῖται ἐν τῇ τοῦ Ὀδυσσέως ἐ ἐρωτήσει. 
χαὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα ὡς ἐκ πολλῶν ὀλίγα. ( Vers. 403.) Ἢ δὲ ῥηϑεῖσα Συρία μέα, φασὶ, τῶν Κυ- 

ὅο κλάδων, καλουμένη x«i Σῦρος ἐν ἐκτάσει τῆς παραληγούσης. φησὶ γοῦν ὃ γεωγράφος, ὅτι 7, Σῦρος 

μηκύνεν τὴν πρώτην συλλαβὴν, ἣν Συρίαν λέγει ὃ ὃ ποιητὴς, ἐξ ἧς Φερεκύδης ὁ ὁ Βαβυλώνιος, ὥςτε καϑὰ 

Ῥῦρος Ψυρία νῆσος πρὸ τῆς Χίου, οὕτω xoi Σῦρος Συρία. Τὸ δὲ εἴ που ἀκούεις, ἐμφαίνει μὴ περιώ- 
γυμον εἶναι τὴν ῥηθεῖσαν νῆσον. διὸ καὶ ἐδέησε τῷ Εὐμεαέῳ συστατικοῦ ἐπαίνου εἰς αὐτήν. Cu 404.) 
᾿Ορτυγία δὲ ὅτι, ἡ «“Ζ7λος seb διωωεέ οὕτω καλεῖται, δηλοῖ χαὶ τὰ τοῦ “Τυκόφρονος. Τὸ δὲ ὅϑιε * “τροπαὶ 20 

ἠελίοιο, ἀντὶ τοῦ χειμένη πρὸς τροπὰς ἡλίου, ἤτοι πρὸς τὰ δυτικὰ μέρη τῆς Ὀρτυγίας. Ὅτι δὲ τὸ τρέπε- 
σϑαι xoi ἐπὶ τοῦ δύνειν κεῖται, «δηλοῖ ἐπὶ ἡλίου λεχϑὲν τὸ, ἀπουρανόϑεν προτράπηται. ἕτεροι δέ 

φασιν σπήλαιον εἴνων ἐκεῖ, δι᾿ οὗ τὰς τοῦ ἡλίου , ὡς εἰχὸς, ἐσημειοῦντο τροπὰς, O καὶ ἡλίου δια- 

τοῦτο σπήλαιον ἔλεγον, καὶ τοῦτο δηλοῦσϑαι ἐν τῷ, OO. τροπαὶ ἠελίοιο. (Vers. 405.) Τὸ δὲ περι- 

πληϑὴς, δηλοῖ μὲν τὸ πολυάνϑρωπος, παρισοῦται δὲ κατὰ κάλλος πρὸς τὸ οἰνοπληϑής. ( Vers. 406.) 
4o Τὸ δὲ εὔβοτος xoi ἑξῆς, πάνυ ἐπαινεῖται τῆς γοργότητος ; ἅπασαν ἀρετὴν χώρας περιέχον ἐν στίχῳ ἑνί, 

"Ev9« ὅρα καὶ τὸ εὔμηλος, ἐπίϑετον χώρας, ᾧ περ ὁμώνυμον τὸ κύριον, ὃ τοῦ ᾿Αἀδμήτου δηλαδὴ παῖς 

Εὔμηλος. δῆλον δὲ ὃ ὅτι γενικὸν μὲν ἐνταῦϑα τὸ εὔβοτος, εἰδικὸν δὲ τὸ εὔμηλοο. ( Vers. 407.) Tiv δὲ 
πεῖναν συνέζευξεν 1 ἢ καὶ συνεξωμοίωσε τῇ νήσῳ γ ἐπεὶ τῷ λιμῷ πολλάκις φϑορὰ παρακολουϑεῖ, ὡς καὶ 

“Ἡσίοδος, λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμὸν, — δὲ dunt ( Vers. 408.) Δειλοὺς δὲ βροτοὺς τοὺς τὴν 

νόσον πάσχοντας λέγει; ὡς δειλαίους. ( Vers. 415.) Οἱ δὲ προδηλωϑέντες τῶν Φοινίκων “ψόγοι εὖ 
πίπτουσιν Εὐμαίῳ ἀπεχϑῶς αὐτοῖς ἔχοντι διὰ τὸν ἐκ τῆς πατρίδος ἀνδραποδισμὸν, ὃ καὶ Οδυσσεὺς 

ΟΟΜΜΈΝΤ. iN Opvss. Tow. II. 
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30 εἰδὼς χατελάλ not τινος Φοίνικος eni ϑεραπείᾳ τοῦ ᾿Εὐμαίου, (Υ εἰ, 418.) Τὸ δὲ καλή τὲ μεγάλη τε 

χαὶ ἑξῆς, γυναικὸς ἔπαινος. (γα, 425.) Σημείωσαιν δὲ xci ὅτι ἐν τούτοις ε εὕρηται ἢ Σιδὼν φυλάτ- 

TOvOG τὸ ὦ ἐν τῇ yenzi, oiov, ax “μὲν Σιδῶνος πολυχάλκου εὔχομαι εἰναι" xci τοι τὸ τοπιχὸν αὐτῆς 
πανταχοῦ κατὰ συστολὴν ὃ ποιητὴς προάγει, τὸ “Σιδόνιος , TÓ Σιδονίη) , καὶ τὰ τοιαῦτα. “ἸΙολύχαλκος ' 

δὲ Σιδὼν ἢ διὰ τὸ ὀχυρὸν, ἵνα δηλοῖ ἡ λέξις τὴν στεῤῥὰν, ἢ 7) πλουσία διὰ τὴν ἐν αὐτῇ πορφύραν. 

χαλκὸς γάρ, φασι, περὶ αὐτὴν οὐ γίνεται. καὶ ἄλλοι δὲ τόποι τῆς Φοινίκης πορφυροςρόροι εἰσίν. 
ἐπαινεῖται ) οὖν χαὶ ἡ Τυρία πορφύρα. Τὸ δὲ ᾿Αρύβαντος xci τὸ ῥυδὸν, ἐοίχασί πως παρηχεῖν. ἔστι 
δὲ ῥυδὸν ἀφνειὸς ὃ χύδην πλουτῶν xci ἐπίῤῥοιαν ἔχων, φασὶ, πλούτου. ( Vers. 427.) Τοὺς δὲ Ταφίους 

χἀνταῦϑα λῃστὰς οἶδὲν ὃ ποιητής. ἐφ᾽ ὧν χαλῶς τὸ ἀναρπάζειν, ὡς ἐπὶ ϑηρίων. λέγει δ᾽ ἐν τούτοις zat 
(Ver s, 436. ) πιστωϑῆναι c 0px τὸ πίστιν δοῦναι δι᾿ ὅρχου, εἰπών" εἴη κεν καὶ τοῦτ᾽ " εἴ μου ἐϑέλοιτε 10 
ὕρχῳ πιστωϑῆναι, ἀπήμονα, οἴχαδε ἀπάξειν. (Vers. 435. ) ἔστι δὲ καὶ νῦν τὸ ei oU χυρίως εὐκτικὸν 
ἀλλ ἰσοδύναμον τῷ ἔσται, οὗ διαφορὰ κατὰ τοὺς παλαιοὺς πρὸς τὸ γενήσεται , ὅτι ἔσται μὲν τὰ νῦν 
ὄντα, γενήσεται δὲ τὰ γενέσεως ἑξόμενα, οἷον, ὃ νέος ἔσται πρεσβύτης, τῷ ἀτέκνῳ γενήσονται παῖδες. 

4o περὶ δὲ *roU εἴην εἴης εἴη γράψας ὃ ̓ ἡλεξανδρεὺς ὁ Ἡρακλείδης ὡς OU γίνεται ἀπὸ τοῦ ὦ τὸ ὑπάρχω, ἦν 
γὰρ ἄν, φῆσιν, οἴην οἴης οἴη κατὰ «τὸ φρονοίην φρονοίης φρονοίη, “Φιλοιην φιλοίης φιλοίη, καὶ τὰ 
τοιαῦτα, εἰτα ὑποκαταβὰς μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὡς ἡμάρτηται » γράφει οὕτω" λέγουσιν οἱ «Αἰολεῖς ἐκ τοῦ 
φιλῶ μετοχὴν φίλεις, χαὶ τοῦ φρονῶ φρόνεις, καὶ εὐχτικὰ τούτων, φιλείη χαὶ φρονείη). οὕτω φαμὲν zal 
τὸ εἰδείη ἀπὸ τῆς εἴδεις πεποιῆσϑαι «Αἰολικῆς μετοχῆς » ἧς δηλαδὴ τὸ ϑέμα εἰδῶ. μήποτε od sel τὸ 584 
εἴη ῥῆμα «Αἰολικόν ἐστιν ἀπὸ τῆς εἰς μέτοχῆθ» ἧς κλίσις παρὰ τοῖς ποιηταῖς εἰπὼν φυλάττεσϑαν παρά- 
γει χρῆσιν ἐξ᾿Δλχμᾶνος τὸ, ἔστε παρέντων μνᾶστιν ἐπιϑέσϑαι, οὐ χατὰ ἔξαρσιν, goi, τοῦ ὃ ἀπὸ τοῦ 20 

dose irt ἀλλ ἐκ TOU, εἰς ἔντος ΑἸἰολικοῦ. καὶ οὕτω μὲν αὐτός. oi δὲ γεώτεροι οὔτε Αἰολικὸν οἴδασι 

τὸ εἴη, καὶ ἀπεριέργως αὐτὸ κανονίζουσιν ἐχ τοῦ εἰμί. χεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ σχῆμα ἐλλειπτικὸν τὸ, σιγὴ 
γῦν, λείπει γὰρ τὸ ἔστω. εἰ δὲ καὶ περισπᾶται τὸ σιγῆ; λέγοι ἂν, ὅτι σιγῇ νῦν ἔχετε, ἢ μένετε, ἤ τὸ 
τοιοῦτον " ἑρμηνεύων δὲ ἐπάγει" μή τίς μὲ προσαυδάτω ἐπέεσσι. φέρ τ δὲ αὕτη ἔλλειψις, τεϑεῖσα 
προσφυῶς imi σιωπῇ καὶ λόγου ἐλλείψει. ἔστι δέ που καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς καιρία ὁμοίως ἔλλευψις ἐπὶ σιγῇ 

50 λόλγου τὸ, οὔ πω πᾶν εἴρητο" λείπει γὰρ ἐκεῖ τὸ, ἔπος ἢ ῥῆμα. ( Vers. 449.) κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις zal 
ἐπίβαϑρον τὸ ναῦλον, ἤτοι μισϑὸς ἐπιβάσεως νηός. (Vers. 463.) Καὶ τὸ, κατένευσε σιωπῇ, ἀντὲ 
TOU, σημεῖον ἐλεύσεως δέδωχε τῇ κατανεύσει τῆς κεφαλῆς. τοῦτο δὲ x«i διανεύειν λέγεται καὶ μάλιστα 
δι᾿ ὀφϑαλ, μῶν. (Vers. 468.) λέγει δὲ xci δήμου φῆμιν διὰ τοῦ ἰῶτα τὴν δημοτικὴν συνέλευσιν, ἐπὲ 
Onuny ορίᾳ. καὶ ἔστι τῆς αἰτιατικῆς ταύτης εὐϑεῖα 3) φῆμις ἡ καὶ ἀλλαχοῦ ῥηϑεῖσα. χρῆσις δὲ τοιαύτης 30 

αἰτιατικῆς καὶ ἐν τῷ, εὐνὴν αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν. (Vers. 469.) συντάσσει δὲ zai τὴν ὑπο 

πρόϑεσιν δοτικῇ Αἰττικῶς iv τῷ, καταχρύψασα ὑπὸ χόλπῳ. (Vers. 479.) Περὶ δὲ ἄντλου, ἱκανῶς 

προδεδήλωται. (Vers. 480.) Τὸ δὲ φώχῃοι καὶ ἰχϑύσι κύρμα γενέσϑαι, ndaiaóc χαὶ ἀφελῶς χεῖται. 
οὐ γὰρ ταῦτα μόνα τῶν ἐν ϑαλάσσῃ σαρχοφαχγεῖ, ἀλλὰ καὶ τὰ Aor ^en. ἐκ μέρους δὲ í ἥμωϑ καὶ ἐχεῖνω 
δηλοῦται. CV, ers. 452. ) ἔτι ἐν τῷ ῥηϑέντι διηγήματι χεῖται καὶ τὸ, ὄφρα ine πατρὸς καὶ μητρὸς δῶ 
αὐτούς TE. ἢ γὰρ ἔτ᾽ εἰσὶ χαὶ ἀφνειοὶ καλέονται" ὃ πὲρ εἴποι ἄν τις πρὸς ἀπόδημον, ἀγγέλλων αὐτῷ 

τὰ οἴχοι. C Vers. 4354.) ἔτι χεῖνται ἐν ie d ix παραλλήλου ὅμοια τὸ, μετέειπε γυνὴ χαὶ ἀμείβετο 
θο μύϑῳ, zc τὸ, μή τις ποτὶ δῶμα ἐλϑὼν ἐξ ξείπῃ, ὁ δ᾽ ὀϊσάμενος χαταδήσῃ “δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, ὑμῖν 

δ᾽ ἐπιφράσαιτ᾽ ὄλεϑρον. 0 mio χλεπτιχὸν ἂν εἴποι: πρόσωπον ἀσφαλιζόμενον τοὺς συγκλέπτοντᾳβ. 
(Vers. 469.) ὁμοίου δὲ ἤϑους καὶ τὸ, τρία ἄλεισα καταχρύψασα ὑπὸ κόλπῳ ἔκφερεν.. ἔνϑα τὸ μὲν ὑπὸ 4o 
“χόλ πῳ ᾿Δττικῶς συντέτακται, ὡς εἴρηται; ὁμοίως τῷ, ὑπὸ διδασχάλῳ εἶναι, καὶ ὑπὸ στρατηγῷ τάττε- 

σϑαι, xci τοῖς ὁμοίοις, (Vers, 470. ) Τὸ δὲ ἔκρερεν ἀντὶ τοῦ ἐξεςρρόρησε. καὶ παρασημαντέον εὐχρή- 
στως ἐνταῦϑα, ὅτι τὸ φέρω καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ χύμα πολὺ προΐενται λέξεων ῥητοριχῶν, χολλώμενα ταῖς 

178834 αις προϑέσεσιν. ἐξ ἐκείνων γὰρ σὺν ἑτέροις πολλοῖς πρόεισιν ὃ ἐμφερὴς, ἤγουν ὅμοιος, καὶ "τὰ ἐξ 
αὐτοῦ, χαὶ τὸ εἰς φέρειν "E κοινότερον εἰσοδιάζειν λέγεται, καὶ ἡ εἰσφορὰ, καὶ ἡ δημοσία συνεισφορὰ,. 
καὶ τὸ ὡς ἐῤῥέϑη ἐχφέρειν, ὃ χαὶ ἐπὶ τοῦ ϑάπτειν ἔστιν ὅτε λέγεται. ὅϑεν καὶ ἐκφορὰ ἡ ταφή. ἐχφέρεν 
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δὲ τις καὶ μυστήριον, 8 Ὁ περ ἐχρῆν εἶναι ἀνέκφορον, ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν» ἀνέξοιστον. ἐχεῖϑεν καὶ τὸ συμ- 
φέρον, Di πέρ ὁ ἐστι συνοῖσον; χαὶ τὸ σύμφορον, xci μέση λέξις ἢ συμφορὰ, καὶ τέρσσήπερεεν «cl τὸ ἀπ᾿ 

αὐτῆς πρόσφορον" χαὶ ἡ προσφορά. τοιαύτης δὲ ἀναλογίας χαὶ τὸ προφέρειν χαὶ ἡ προφορά. ἐξ 
ἐκείνων. γίνεται χαὶ ἀναφέρειν καὶ 2 c ̓ αὐτοῦ ἃ ἀναφορὰ, χαὶ τὸ L7) λως ἀναφέρειν ἀπὸ μανίας ἢ κάρου, 

ὃ ταυτόν ἐστι τῷ ἐγρηγορέναι , Q ἐναντίον τὸ καταφέρεσθαι, οὗ τὸ ἐνεργητικὸν, ἔχει ποτὲ καὶ ψόγον, ὡς 

ἐν τῷ καταφερὴς, 0 πέρ ἐστι λάγνος. καὶ μὴν καταφέρεταί τίς τινος xci ὡς, κατήγορος, ὅϑεν καὶ 
καταφορὰ ἡ &v κατηγορίᾳ τάσις, καὶ καταφορικὸς λόγος ὁ ὡς εἰπεῖν τοπιχός. ὁμοίας ἀρχῆς χαὶ τὸ δια- 

φέρειν χαὶ τὸ διαφέρεσθαι ἤγουν ἐναντιοῦσϑαι, ὅϑεν χαὶ διάφορος οὐ μόνον τὸ κοινὸν, ἀλλὰ καὶ 

ὃ ἐχϑρὸς, xc ὃ Φίλιππος διάφορος τῷ πατρὶ ̓ Αμύντᾳ Aye ται, χαὶ διαφορὰ οὐ μόνον ἢ ἑτεροιότης, 10 

10 ἀλλὰ xci ἡ μάχη. τῶν τοιούτων ἐστὶ καὶ τὸ μεταφέρειν χαὶ ἡ ῥητορικὴ μεταφορὰ ἤτοι τροπὴ χαὶ ὃ με- 

ταφορικὸς λόγ ος χαὶ τὸ παραφέρειν χαὶ ὃ ἀπ᾿ αὐτοῦ παράφορος ὡς μὴ φρενήρης ἢ οὗ τὸ πάϑος παρα- 
φορὰ, καὶ τὸ ἀντιφέρεσθαι χαὶ ἀντιφερίζειν ἐπὶ ἐναντιώσεως καὶ 3, ἐπιφορὰ ἡ αὐτὴ οὖσα τῇ εἰρημένῃ 

καταφορῷ, ὡς καὶ ὃ ἐπιφορικὸς λόγος ὃ αὐτὸς τῷ καταφοριχῷ καὶ τὸ περιφερὲς ἐπὶ στρογγυλότητος καὶ 
3 οὐράνιος περιφορὰ καὶ ὃ apqpupogsls οὗ χρῆσις πολλὴ, χαὶ ἡ ἀποφορὰ, 0 πέρ ἐστιν ὀδμὴ, καὶ τὸ 
ὑποφέρειν xci ἀνϑυποφέρειν καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν ἐν λόγοις ὑποφορὰ καὶ ἀνϑυποφορὰ, xci τὸ ὑπερφέρειν 
χαὶ ὑπερφέρεσϑαι xci ὃ ἐξ αὐτῶν ὑπερφερὴς τόπῳ ἴσως 7 ἐνδοξότητι. καὶ τοιαῦτα μὲν ὡς ἐν βραχεῖ 
φάναι τὰ ἐκ τοῦ φέρω καὶ τῶν ἐξ αὐτοῦ. Τὸ δὲ ἀλλ᾽ ἔχετ᾽ ἐν φρεσὶ μῦϑον, παραίνεσίς ἐστιν ἐπὶ μυστη- 
ριαομῷ- A A45.) ^ S ERSPE ce “εἴταν καὶ τὸ, ἐπείγετε δ᾽ ὦνον ὁδαίων, τουτέστιν ἐπισπεύδετε τὴν τῶν 

ἐφοδίων ἐξώνησιν. ἔνϑα ὅρα ὅτι τὲ οὐ μόνον ἐνόδιος χαὶ ἐφόδιον χαὶ εἴτι ἄλλο τοιοῦτον ἐκ τῆς 000U 

20 γίνεται, ἀλλὰ καὶ ὁδαῖος. οὗ περ οὐδέτερον τὸ ὅὁδαῖον. καὶ ὅτι ὥς περ διάλογος διαλογὴ, καὶ βίοτος βιοτὴ, 
χαὶ ἄλλα δὲ τοιαῦτα, ὧν prae γέγονε χαὶ *iy ἄλλοις, οὕτω χαὶ ἐχ τοῦ ἐνταῦϑα Ὁμηρικοῦ ὥνου παρὰ 20 
τοῖς ὕστερον 7 eni. eq ἧς εὕρηται καὶ ἰσωνία ἡ ἴση noc &g παρὰ τοῖς παλαιοῖς. εἰ δὲ ἀπ᾿ αὐτῆς da 

«TOL χαὶ ἡ παρὰ TQ κωμικῷ ὄνωνις, ἧς χρῆσις φέρεται παρὰ τοῖς τεχνικοῖς τὸ, εἶτα δὴ εἰς πόλιν ἄξεις 

τήνδε τὴν ὀνώνιδα., οὐκ ἔστι βεβαίως ἀπισχυρίσασϑαι. ὄνομα δὲ βοτάνης ἡ ὄνωνις, δι᾿ ἧς ἐπ᾿ ἀλογίᾳ 
ἴσως ὃ χωμιχός τινὰ σχώπτει καὶ ῥαϑυμίῳᾳ, ὡς τοῦ ὄνου καὶ νωϑροῦ ὄντος, καϑὰ καὶ ἡ ̓Ιλιὲς οἷδε, 

καὶ παροιμιάξοντος τό,τε ἀπ᾿ ὄνου πεσεῖν τινὰ, χαὶ τοὺς ὕνου πόκους, OUG ὁ χωμιχὸς εἰς πόχας παρῴ- 
δησε. καὶ τοιοῦτον μὲν τοῦτο. (Vers. 446.) ὐπὼν δέ που Ὅμηρος δῶμα ἐνίπλειον 9 θιότοιο, ἐντοῦϑα 

λέγει vic πλείην βιότοιο τὴν χρηματιστικῶς ἔμφορτον ἀστείως. δῶμα γάρ πὼς μεταφορητὸν ἔγνωσται 

585 χαὶ ἡ ναῦς. (Vers. 447. ) Κλ ἐπτικὴ δὲ ἔννοια χαὶ τὸ, ἀγγελίη μοι ἔπειτα ϑοῶς ἐς δώμαϑ' ἱκέσϑω. οἴσω 

20 γὰρ καὶ χρυσὸν 0 τις ἤγουν ὅς τις ὑποχείριος, τουτέστιν εἰς χεῖράς uot ἔλθοι, ὑπὸ ταῖς ἐμαῖς χερσὶ 
γένηται. οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ δίχα προϑέσεως οἴδασι τὴν λέξιν ταύτην, ὡς δηλοῖ ὃ γράψας οὕτω" χεί- 

Quoc, ὑπήκοος, τιϑασὸς, χειροήϑης, χρήσιμος. καὶ χείριον, χειρόηϑες, ὑπήχοον, ὑποχείριον, ὥςτε 

7 τοιαύτη γραφὴ ῥητορικῶς οἶδε καὶ τοὺς δουλευτὼς ἑνιοχειρίους χαλεῖϊσί)αι. *( Vers. 450. ) Iloió0g δὲ 30 

δραστηρίου ἔνδεεξες τὸ, παῖδα γὰρ ἀτιτάλλω κερδαλέον δὴ τοῖον, ἁματροχόωντα ϑύραξε. CVers.. 452.) 

Εἰ δὲ zo πωλητέος ὃ ὃ τοιοῦτος, ἁρμόσει καὶ τὸ ἐφεξῆς" ὃ δ᾽ ὑμῖν μυρίον ὦγον ἄλφοι, 0 ἐστιν εὑρήσει, 

ὅπῃ περάσητε χατ ᾿᾿ἀλλοϑρόους ἀνϑρώπους. e οὗ xci AMpecifote ἡ βόας ἄλφουσα. ἐκδίνη μέντοι 
λόγῳ προιχὸς διὰ χάλλος. Ἔν οἷς ἱστέον ὅτι τὸ μὲν ἄλφοι χατὰ τὸ ἐδούπησα ἔδουπον, ἐχτύπησα ἔχτυ- 

πον, ἐχραίσμησα ἔχραισμον, γίνεται ἀπὸ τοῦ ἀλφῶ ἀλφήσω, ἀφ᾽ οὗ ἀλφηστής. Τὸ δὲ περάσητε 
Ὁμήρῳ σύνηϑες, 0g. περᾶσαι οἶδε τὸ πέρην. ἁλὸς διαπωλῆσαι. χαὶ ἔστιν αὐτὸ πρωτότυπον τοῦ παρὰ τοῖς 

40 ὕστερον πιπράσκειν xol τῆς πράσεως" περῶ γὰρ περάσω πεπέραχα πέρασις, ἐξ ὧν κατὰ συγκοπὴν πράσω 

πέπρακα πρᾶσις. Τοῦ δὲ ἀλλοϑρόους εὐϑεῖα ἑνικὴ ὃ ἀλλόϑροος : πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἄϑροος ὁ ἀϑόρυ- 
"fos, οὗ "oco διαστολὴν ἀϑρόος ὃ ὃ ὀυνηθϑοϊομένθα παροξύνε ται. (Vers.451.) Τὸ δὲ ἁματροχόωντα 

ἄντὶ τοῦ ἀχολουϑητιχὸν, δυνάμενον ἃ ἅμα. τινὶ τρέχειν. γράφεται δέ, φασι, καὶ ὁμοτροχόωντα, τουτέ- 
Ἐπ ἔν τῷ συμπορεύεσϑαι χαὶ τρέχοντά ποτε, (Vers. 455.) ᾿Εμπορευτικὰ δὲ τὸ, οἱ δ᾽ ἐνιαυτὸν 
ἅπαντα παρ᾽ ἡμῖν αὖϑι MEVS ἕν vij ̓ γλαφυρῇ βίοτον πολὺν ἐμπολόωντο. (Vers, 459.) xoi τὸ, ἤλυ- 

ϑὲν ἀνὴρ πολύϊδρις χρύοεον κὕρμον ἔχων, μετὰ δ᾽ ἠλέχτροισιν ἔερτο, ἢ) ἔερχτο, τουτέστι συνεπέπλεκτο, áo 
2 
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ἢ συνεχέκλειστο, καὶ ἦν οὗτος ἐκ τῶν ῥηθέντων Φοινικικῶν ἀϑυρμάτων. ( Vers, 462.) ὃ ὁμοίως ἐμπορι- 
κὸν; xci τὸ, χερσὶν ἀμφαφόωντο xai ὀφϑαλμοῖσιν ὁρῶντο ὦνον ὑπισχόμενοι, ὃ δὴ ὡς πρωπότυπον 
προὐὔπάρχει τοῦ ὑπισχνεῖσϑαι, ( Vers. 456.) "Ioréov δὲ ὅτι Ὅμηρος uiv ἐνταῦϑα τὸ ἐμπολᾶσϑαι πῶ- 
ϑητιχῶς τὲ ἔφη, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐξωνεῖσϑιαι. οἱ δὲ ὕστερον καὶ ἐνεργητικῶς λέγουσι καὶ ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς 
πραγματεύεσθαι, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, κερδαίνετ᾽ ἐμπολᾶτε. (Vers. 457. ) Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ, ναῦς 
ἤχϑετο, ἀντὶ τοῦ, ἐβαρύνετο φόρτῳ. καὶ συγκροτεῖται καὶ διὰ τοῦ, ὅσα οἱ νέες ἄχϑος ἄειραν. οἱ 
μέντοι ue Ὅμηρον καὶ ἐπὶ λύπης τό,τε ἄχϑεσϑαι τιϑέασι καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἀχϑηδόνα. ( Vers. 460.) 
Περὶ δὲ € ὅρμου ἱκανῶς ἡ ̓ Ιλιὰς δηλοῖ" χόσμος δὲ γυναικεῖος ἐστίν. ἐξ αὐτοῦ δὲ καὶ ὑφόρμιον χρυσοῦν 
κοσμάριον, ὡς ἐν ῥητορικῷ χεῖται λεξιχῷ. ὀξύνεται δὲ παρά τισι τῶν ἐσύστερον ὃ τοιοῦτος ὅρμος, καϑὰ 
xai ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, πρὸς διαστολὴν τοῦ χατὰ τὸν λιμένα. Περὶ δὲ ἠλέκτρου προδεδήλωται. (Vers. 470.) 10 

Ὁδοῦ δὲ μετάμελον φαίνει τὸ, αὐτὰρ ἐγὼν ἑπόμην ἀεσιφροσύναις, ὅ ἐστι βλάβαις φρενῶν, 0 καὶ 
5o ἀλλαχοῦ κεῖται. (Vers. 472.) Καταγωγῆς δὲ εἰς λιμένα φράσις τὸ, ἡμεῖς δ᾽ ἐς λιμένα χλυτὸν κἤλϑομεν 

exa κιόντες. "Ev τούτοις δὲ συλλογιστέον βρέφος μὲν οὐκ ἂν εἶναι τὸν Εὔμαιον Ure χρόνου τοιαῦτα 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἱστορεῖ, οὐ μὲν οὐδὲ παιδίον, ἀλλ᾽ οὐδὲ παιδάριον, “παιδίσκον δὲ ἤδη. οὐ γὰρ ἔστιν εἰπεῖν 
αὐτὸν ἡλικίας μείζονος, οἷον, παῖδα, ἢ ἄλλο τι τῶν ἐφεξῆς. ὧν τὴν ἀκολουϑίαν “λεξίων ἐχτιϑέμενος 

γράφει οὕτως" βρέφος τὸ γεννηϑὲν εὐϑέως. παιδίον δὲ, τὸ τρεφόμενον ὑπὸ τῆς τιϑηνοῦ. παιδάριον δὲ, 

τὸ ἤδη περιπατοῦν καὶ λέξεως ἀντεχόμενον. παιδίσκος δὲ, ὃ ἐν τῇ ἐχομένῃ ἡλικίᾳ. παῖς δὲ, ὃ δι᾽ ἐγκυ- 

χλίων μαϑημάτων δυνάμενος ἰέναι. τὴν δὲ ἑξῆς ἡλικίαν οἱ μὲν πώλλορεεν, oi δὲ βούπωοδο, oí δὲ ἀντί- 
παιδα, οἱ δὲ μελλέφηβον καλοῦσιν. ὃ δὲ μετ᾽ αὐτὴν, ἔφηβος. ἐν δὲ Κυρήνῃ τοὺς ἐφήβους τρικαδίους 
χαλοῦσιν, ἐν δὲ Κρήτῃ ἀποδρόμους διὰ τὸ μήπω τῶν κοινῶν δρόμων aui ar. , Aio δὲ κούρους, 20 
Θρᾷκες ἀγούρους, ὡσαύτως xai ᾿Αττικοί. οἱ δὲ μετὰ ταῦτα μειράχειον ἢ ?" μείραξ, sire vecvíoxog , εἶτα 
γεανίας, εἶτα ἀνὴρ μέσος, εἶτα προβεβηκὼς, ὃ καὶ ὠμογέρων, εἶτα γέρων, εἶτα πρεσβύτης, εἶτα ἐσχατόγη- 
ρως. ταῦτα ὁ ̓ Αλεξίων, μὴ εἰπὼν καὶ τίς ὃ πέμπελος καὶ ὃ παρὰ τῷ ““υχόφρονι σύφαρ, ἀλλ᾽ ὡς εἰχὸς, 

60 διὰ τοῦ ἐσχατόγηρως συνδηλώσας καὶ αὐτούς. Ὅτι δὲ βρέφος καὶ ἐπὶ τοῦ "κατὰ γαστρὸς ἔτι ἐμβρύου 
ἐλέγϑη καὶ αὖ πάλιν ἔμβρυον ἐπὶ βρέφους, ἔδειξεν ἐχεῖνο μὲν ἡ ̓Ιλιὰς, τὸ δεύτερον δὲ ἡ ̓Οδύσσεια. "Eni 
πᾶσιν ἰστέον καὶ ὅτι τὰ ἐν τῷ διηγήματι λεπτὰ τὴν τῆς Σύρου δηλαδὴ ἢ Συρίας νήσου ἀρετὴν τὸ τοῦ 
γένους τοῦ Εὐμαίου βασιλιχὸν τὴν τῆς Φοινίσσης μοιχείαν τοὺς τῶν Φοινίκων δόλους καὶ τὰ λοιπὰ 
τοιαῦτα τὸν Εὔμαιον αὐτόϑεν εἰδέναι ἀπίϑανον. εἰχὸς δέ, φασι, τοὺς Φοίνικας ἐκείνους τῷ “Ἰαἕρτῃ 
ἐπίτηδες αὐτὰ διηγήσασθαι, ὡς ἂν σπουδασϑείη ὃ παῖς οἷα τίμιοᾳ, τὸν δὲ “αέρτην ἀφηγήσασϑαν 

178ϑὕστερον τῷ Εὐμαίῳ. οὐ γὰρ ἂν ὃ ὑπὸ τιϑήνῃ ἀτιταλλόμενος εἰδείη "ἂν καὶ μάλιστα τὰ χρύφα πεπρα- 3o 
γμένα, εἰ καὶ ἄλλως κερδαλέος τότε εἶναι φησίν. C Vers. 486.) Ὅτι σχηματίξεται ὃ ὃ προςποίητος ξένος 

᾿Οδυσσεὺς δυσχεραίνειν ἐφ᾽ οἷς ἐκ τοῦ Εὐμαίου ἤκουσε περὶ τῶν χατ᾽ αὐτὸν, καὶ οἰκτιζόμενος, ὧν ἐκ 

παιδὸς ἔπαϑε, PRMPUPMEN τοῖς ὕστερον ἀγαϑοῖς, εἰπών" Εὔμαιε, ἦ μάλα o» μοι &yi φρεσὶ ϑυμὸν 586 
ὄρινας ἤτοι ἐτάραξας, ταῦτα ἕκαστα λέγων ὅσα δὴ πάϑες ἄλγεω ϑυμῷ. ἀλλ᾽ Jio coi μὲν παρὰ καὶ 

το χαχῷ ἐσθλὸν ἔϑηκε ϑεὸς, ἐπεὶ ἀνδρὸς “δώματ᾽ ἀφίκεο πολλὰ μογήσας ἠπίου, ὃς δή TOL παρέχει βρῶ- 
σίν τε πόσιν τε ἐνδυχέως, ἤγουν ἐπιμελῶς, ζώεις δ᾽ ἀγαϑὸν βίον. αὐτὰρ ἔγωγε πολλὰ βροτῶν ἐπὶ Gore, 
ἀλώμενος ἐνθάδ᾽ ἱχάνω. CVers.: 488. ) "Ioréov δὲ ὅτι τὸ, παρὰ χαὶ κακῷ ἐσϑλὸν Fons, xci eig παροι- 
μίαν χεῖται ὅτε σύμμικτά τινι τὰ κατὰ τὸν βίον, οὗ περ ἐστερῆσϑαι δοχεῖ λέγειν ὁ Ὀδυσσεύς. καὶ ὅτι ἐν 
τῷ, παρὰ χαὶ κακῷ ἐσϑλὸν, τὸ ὀρϑὸν οὕτως 1v παρὰ χαχῷ καὶ ἐσϑλὸν ἔϑηκεν, ( Vers. 494. ) Ὅτι 

20 νυχτερινὴν ὀλιγοῦπνίαν δηλοῖ τὸ, χαταδραϑέτην δ᾽ οὐ πολλὸν ἐπὶ χρόνον, αἶψα γὰρ "Hoc ἦλλϑεν i ἐύ- 4o 
ϑρονος. (Vers. 496.) Ὅτι τὸ ἐν ἄλλοις πλατέως ἐπὶ κατάπλου διασκευασϑὲν ἐνταῦϑα τῷ χαιρῷ συνε- 

πιτέμνων φράζει γοργῶς οὕτως" οἱ δὲ λύον ἱστία, καϑεῖλον δὲ ἱστόν. τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρυσαν 
ἐρετμοῖς, ἐκ δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔδησαν, ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι ϑαλάσ- 
σης; δεῖπνόν τ᾽ ἐντύνοντο, κερῶντό τε αἴϑοπα οἶνον. ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ἄλλως ἐρεῖ συντομώτερον" εἶδε 

vie στρερϑεὶς ἐ ἐκ χώρης λιμένος ἐ ἐντὸς, ἱστία τε στέλλοντας ἐ ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας. Ὅτι τὴν νῆα μὲν 

ὅ0 εἰς τὸ ἄστυ ὃ Τηλέμαχος στέλλει, αὐτὸς κδὲ ϑελήσας εἰς ἀγρὸν ἐλϑεῖν κατὰ τὴν ὑποϑήκην τῆς Ag 
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νᾶς αὔριον παραϑεῖναι λέγει τοῖς συμπλεύσασιν ὁδοιπόριον, τουτέστι μισϑὸν ἢ ἀμοιβὴν ὑπὲρ τοῦ πλεῦ- 

σαι, δαῖτ᾽ ἀγαϑὴν κρειῶν τε καὶ οἴνου ἡδυπότοιο. ἡρωϊκὰ ταῦτα. οὔ πω γὰρ τὰ χίβδηλα ἐπαῤῥησιά- 

ζετο ἐν τοῖς τότε χρήματα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι xol πᾶν δῶρον τὸ ὑπὲρ συνοδεύσεως καλῶς ἂν λέγοιτο 

δδοιπόριον. Ὅτι τὸ εἰς αὐτὴν τὴν Πηνελόπην καὶ εἰς αὐτὸν τὸν τοῦ Ὀδυσσέως oixov ἐλϑεῖν ἰϑὺς ἐκείνης 

καὶ ἐκείνου φησὶν ἀντὶ τοῦ, ἐξ ὀρϑοῦ εἰς αὐτοὺς μηδαμοῦ πλαγιάσαντα. (Vers. 513.) Ὅτι μὴ ἀφεὶς 

ταπρῶτα ὃ Τηλέμαχος τὸν Θεο κλύμενον εἰς τὴν μητέρα ἐλϑεῖν δι᾽ εὔλογον αἰτίαν, ἀλλὰ πέμπων αὐτὸν 4o 

εἷς τὸν Εὐρύμαχον, ὃς ἐπίδοξος ἣν γῆμαι τὴν Πηνελόπην, ὅμως ὕστερον γνοὺς μάντιν αὐτὸν εἶναι, 

οἷς τὰ περὶ ᾿Οδυσσέως ἐμαντεύσατο, μεταβουλεύεται τῇ τύχῃ συμμεταβληϑ εὶς, καὶ οὐχέτι ἐϑέλει ἐμφα- 

ψισϑῆναι τῷ Εὐρυμάχῳ αὐτὸν, μὴ καὶ τὰ ὑπὲρ Ὀδυσσέως εἰπὼν ἀχρειώσῃ τὴν ἐφεξῆς πλάσιν. παραδί- 

587 δωσιν οὖν αὐτὸν εὐπειϑεῖ ἑταίρῳ Πειραίῳ τινὶ συμπλεύσαντι, ἵνα οἴχοι ἀγαγὼν ἐκεῖνον φιλοφρονῆται- 

χαὶ ἐκεῖνος πείϑεται. φράζει δὲ τὸ τοιοῦτον ὃ ποιηλτὴς οὕτως" ἄλλως μέν σὲ ἂν ἔγωγε καὶ ἡμέτερόνδε 5o 

χελοίμην ἔρχεσϑαι, οὐ γάρ τοι ξενίων ποϑὴ, ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ χεῖρον, ἐπεί του ἐγὼ μὲν ἀπέσσομαι, 

οὐδέ σε μήτηρ ὄψεται. οὐ μὲν γάρ τι ϑαμὰ μνηστῆρσι φαίνεται, ἀλλ᾽ ὑπερωΐῳ ἱστὸν ὑφαίνει. 

(Vers. 518.) ἀλλά τοι ἄλλον φῶτα πιφαύσχομαι ἤγουν φάσκω, εἰς ὃν ἐλεύσῃ, Εὐρύμαχον Πολύβοιο 

δαΐφρονος ἀγλαὸν υἱὸν, ὃν νῦν ἰσα ϑεῷ ᾿Ιϑακήσιοι εἰσορόωσι. καὶ γὰρ πολλὸν ἄριστος ἀνὴρ, μέμονέτε,, 

ἤτοι μένος ἔχει μάλιστα, μητέρ᾽ ἐμὴν γαμέειν καὶ Ὀδυσσέως γέρας ἕξειν. ( Vers. 523.) εἶτα χρηστολο- 

γῶν εὐοιωνίστως "ἤγουν εὐτυχῶς τὰ ἐφεξῆς, ἵνα καὶ ἑξῆς οἰωνοσχοπία προκλητικῶς ἐντεῦϑεν συναφϑεῖσα, Go 

εὐθὺς ἀλληλουχεῖται, γησέω" ἀλλὰ τά γε ϑεὸς οἶδεν Ὀλύμπιος αἰϑέρι ναίων, & xí σφιν πρὸ γάμοιο 

τελευτήσει χαχὸν ἤμαρ. ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνεις, κίρκος, ᾿Αἀπόλλλωνος ταχὺς ἄγγελος.1790 

20 ἐν δὲ πόδεσσι τίλλε πέλειαν ἔχων, κατὰ δὲ πτερὰ χεῦεν ἔραζε, μεσσηγὺς νηός τε καὶ αὐτοῦ Τηλεμάχοιο. 

τὸν δὲ Θεοχλύμενος ἑτάρων ἄπο νόσφι καλέσας ἐνέφυ τε τῇ χειρὶ καὶ εἶπε" Τηλέμαχε, οὔ τοι ἄνευ ϑεοῦ 

ἔπτατο δεξιὸς ὄρνις ἔγνων γάρ μιν ἐσάντα ἰδὼν οἰωνὸν ἐόντα, τουτέστι σημαντικὸν καὶ μαντευτικόν. 

( Vers. 533. ) καὶ ἑρμηνεύων στενῶς καὶ οὐδὲ πάνυ σαφῶς τὸν τοιοῦτον οἰωνὸν διὰ τοὺς περιεστῶτας, 

ἕνα μὲ ἔχπυστα γένηται τὰ σιγῆς ἄξια, φησίν" ὑμετέρου δ᾽ οὐκ ἔστι γένευς βασιλεύτερον ἄλλο ἐν δήμῳ 

᾿Ιϑάχης, εἰ καὶ ὁ Εὐρύμαχος ἐθέλει τὸ τοῦ Ὀδυσσέως γέρας ἕξειν, ἤτοι τὴν βασιλείαν, (Vers. 554.) 

ἄλλ᾽ ὑμεῖς καρτεροὶ αἰεὶ, τουτέστι δεσπόται, ἐγχρατεῖς, ὡς καὶ ᾿“Δρχίλοχορ᾽ ᾿Ασίης καρτερὸς μηλοτρό- 
gov, 0 ἐστιν ἄρχων. (Vers. 526.) ἄλλως μέντοι πλατύτερον ὅμοιός ἐστιν ὃ νῦν οἰωνὸς τῷ πρὸ ὁλί- 

yov imi ἀετοῦ καὶ χηνὸς, πλὴν 0cov ἐκεῖ μὲν ἄμφω τὰ ζῷα μεγάλα, ἐνταῦϑα δὲ οὐ τοιαῦτα, καὶ ἐχεῖ 

μὲν ὡς φάγων τῶν μνηστήρων σύμβολον ἦν ἡ "“ἀδηφάγος χὴν, ἐνταῦϑα δὲ ἡ τρήρων πέλεια τὴν ἐχεί- 10 

So νων, ὡς προγέγραπται, δειλίαν συμβολοσκοπεῖ καὶ ἀγγέλλει κατὰ τὸν ποιητὴν ὡς ἄγγελος οἰωνὸς κακὸν 

ἤμαρ τελευτήσειν τοῖς μνηστῆρσι πρὸ γάμου, καϑὰ καὶ τῇ πελείᾳ νῦν αὐτίκα ὄλεθρος ἐπῆλθεν ἅμα τῇ 

φήμῃ τοῦ Τηλεμάχου, ὃς σὺν καὶ τῷ πατρὶ τῦπον ἀετοῦ τε ἔχεν καὶ srov, περὶ οὗ καὶ αὐτοῦ προδε- 

δήλωται. (Vers.517.) Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς ῥηθεῖσιν ὅτι «c ὑπερώϊον ἐνταῦϑα πεντασυλλάβως ἕφη ὃ ποιη- 

τὴς, ἐξ οὗ τὸ ὑπερωϊόϑεν ἐπίῤῥημα. ( Vers. 521.) καὶ ὅτι καὶ αὐτὸς ὃ Τηλέμαχος χρίνει τὸν Εὐρύμα- 
gov ὑπερτερεῖν τῶν ἄλλων μνηστήρων, φιλαλήϑως αὐτὸν ἐπαινῶν. (Vers. 525.) xoi ὅτε τὸ μὲν ὄρνις 
γένος, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ὃ ἀετὸς, εἰδικὸν δέ τι, μᾶλλον δὲ εἴδους ἄτομον, ὃ κίρκος, ὡς ἐχεῖ ὃ χήν. 

(Vers. 532.) 6 δ᾽ ἐνταῦϑα οἰωνὸς ἐπὶ συμβόλου καὶ σημείου μαντικοῦ τίϑεται, ὅϑεν καὶ οἰωνίζε- 

σϑαι τὸ μαντεύεσθαι. δῆλον δ᾽ ὅτι τοιοῦτόν τι πολλάχις καὶ ὁ ὕρνις δηλοῖ, ὡς καὶ ἐν τῷ, δέχου τὸν 

ἄνδρα καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐν ἄλλοις δὲ πολλοῖς. (Vers.531.) Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι 

4o τὸ, οὔ τοι ἄνευ ϑεοῦ ἔπτατο ὄρνις, δὁριστικόν ἐστι τοῦ οἰωνοῦ. ἔστι γὰρ μαντικὸς οἰωνὸς ὄρνις οὔ TOL 

ἄνευ ϑεοῦ πετόμενος. (Vers.526.) ταχὺν δὲ τὸν κίρχον εἶναν καὶ! “Απόλλωνος ἱερὸν, τεϑρύλληται, 

χαϑὰ καὶ ὅτι τῷ Διὶ κἀνιέρωται ὃ ἀετός. (Vers. 53.) Τὸ δὲ ἔγνων οἰωνὸν ἐόντα ταυτόν ἐστι τῷ, ἔγνων 20 

ὡς οἰωνίζεταί σοι. (Vers. 533.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι δυνάμενος εἰπεῖν ἐν τούτοις, γένους βασιλεύτερον;, γέ- 

νεὺς εἶπε ποιητιχώτερον διὼ πλείω φωνῆς ὄγκον. Τὸ δὲ βασιλεύτερον συγχριτικῶς λεχϑὲν δηλοῖ ὡς καὶ 
ἄλλοι μέν εἰσι βασιλεῖς ἐν ᾿Ιϑάκῃ καϑά που καὶ ὃ Τηλέμαχος εἶπεν, ὅμως δὲ πάντων βασιλεύτερον τὸ 
γένος τοῦ Ὀδυσσέως. (Vers.534.) Τὸ δὲ ἐν δήμῳ ᾿Ιϑάχης, πρὸς ἀκρίβειαν κεῖται. οὐ γὰρ οὐδαμοῦ 
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γῆς οὐχ ἔστι βασιλεύτερον γένος ἄλλο, ἀλλ ἐν ᾿Ιϑάχῃ. Τὸ δὲ ἀλλ ὑμεῖς. καρτεροὶ αἰεὶ, οὐκ ἀναγκαίως 
μὲν χεῖται, ποιεῖ δ᾽ ὅμως πλείω σαφήνειαν, ἵνα τὸ μὲν οὐκ ἔστιν ἄλλο γένος βασιλεύτερον εἴη ἄρσις, 
ϑέσις δὲ τὸ, ἀλλ ὑμεῖς. ἀστεία δὲ ἡ λύσις τοῦ οἰωνοῦ eic τὴν τοῦ Τηλεμάχου πρότασιν. ἐκεῖνος μὲν 
γὰρ ϑεῷ εἰπε γνωστὸν εἰναι εἰ τὸ τοῦ Ὀδυσσέως γέρας ἕξει Εὐρύμαχος , Θεοκλύμενος δὲ ἃ ἀποφαίνεται τὸ 

τοῦ Ὀδυσσέως βασιλεῦσαι γένος. ἐνταῦϑα δὲ ἔστιν εἰπεῖν καὶ ὅτι Θεοκλύμενος χαλὸν ἐπίβαϑρον, 

So τουτέστι ναῦλον, ἀποδίδωσι τῷ Τηλεμάχῳ τὴν περὶ τοῦ μέλλοντος ἀγαϑὲν εἴδησιν. * (Vers. 556.) Ὅτι 

ὁ ἐπὶ ἀγαϑῇ ἀγγελίᾳ ὑπισχνούμενός vu ἀγαϑὸν καλῶς ἂν εἴπῃ τὸ, ci γὰρ τοῦτο ξεῖνε ἔπος τετελεσμένον 
εἴη τῷ χε τάχα γνοίης φιλότητά τὲ πολλά τὲ δῶρα ἐξ ἐμεῦ, ὡς &v τίς σε συναντόμενος μακαρίξοι. ἔστι 588 
δὲ τὸ ϑέμα τοῦ συναντόμενος ἄντω ἄντομαι. (Vers. 540.) Ὅτι ὃ παραδιδοὺς ἀγαϑῷ φίλῳ ξένον τινὰ 
ἐπὶ φιλοφροσύνῃ ἔχοι ἂν φάναι τὸ, ὦ δεῖνα, σὺ δή μοι τά περ ἄλλα μάλιστα πείϑῃ ἐμῶν ἑτάρων, χαὶ 
viv μοι τὸν ξεῖνον à Done ἐν δώμασι σοῖσιν ἐνδυχέως φιλές ἐν χαὶ τιέμεν, ἤγουν φίλε t καὶ τίμα εἰσόχεν 

ἀρ ἔλϑω. Τηλέμαχος δὲ "ταῦτα λέγει πρὸς τὸν ῥηθέντα Πείραιον περὶ Θεοκλυμένου. ἐφ᾽ ᾧ δευτέραν σοφω- 
τέραν ταύτην φροντίδα σχὼν ὃ Τηλέμαχος οὐκέτι, ὡς ἐῤῥέϑη, παριστᾶν αὐτὸν ἐϑέλενι τῷ Εὐρυμάχῳ, 
ἀλλὰ μεταϑέμενος τῷ Πειραίῳ παραδίδωσι, δοκιμάσας οὕτω διὰ τὸ μαντικῆς αὐτὸν εὑρεῖν. ἐπιστήμονα. 

. (Vers, 545.) Σηκείωσαν δὲ καὶ ὅτι ὃ χαταδεξάμενος ὑποδέξασθαι τὸν, ὡς ἐῤῥέϑη, παραδιδόμενον 
ξένον, εἰχότως πρὸς τὸ εἰσόχε ἔλϑω,, ἐρεῖ τὸ, ὦ δεῖνα, εἰ γάρ κεν σὺ πολὺν χρόνον ἐνθάδε μίμνοις, 

δο τόνδε τ᾽ ἐγὼ κομιῶ, ξενίων δέ οἱ oU ποϑὴ ἔσται. εἴη δ᾽ ἂν τὸ "χομιῶ ἐφερμηνευτικὸν τοῦ φιλέειν χαὶ 
τιέμεν" τούτου γὰρ ἐχεῖνα ἦσαν δηλωτιχά. ἔστι δὲ τὸ κομιῶ μέλλω» δεύτερος ᾿αττεκὸς voU κομίζειν 
ὅμοιος τῷ ἐγ) "ὦ καὶ βαδιοῦμαι καὶ τοῖς τοιυύτοις. δηλοῖ δὲ ἡ λέξις τὸ, ἐπιμελείας ἀξιώσω. ( Vers. 540.) 
"Jaréov δὲ ὅτι τὸν ῥηϑέντα “Πείραιον υἱὸν ovra Κλυτίου Κλυτίδην λέγει κατὰ συγκοπήν. τὸ γὰρ ἐντελὲς 

Κλυτιάδης ἐστὶν ὁμοίως τῷ ̓ Αλεξιάδης καὶ τοῖς τοιούτοις. ( Vers. 553. ) Ὅτι τὸ, οἱ μὲν ἀναβάντες 
ἔπλεον, ἐνταῦϑα παραφράξων φησίν" οἱ μὲν ἀνώσαντες πλέον ἐς πόλιν, τουτέστιν ἀνωϑήσαντες τὴν 
ναῦν ὑιμοῦ ἐν νοτίῳ ὥςτε πλέειν. κυρίως γὰρ ὠϑεῖν τὸ ἀπὸ χϑαμαλωτέρων ἀνάγειν εἰρ ὑψηλότερον. 

60 ( Vers. 555.) "Orr καὶ ἐνταῦϑα τὸν σπουδαίως ᾿ϑέοντα φέρεσθαι λέγει ποσὶν, οὐ μὴν αὐτὸν φέρειν 

τοὺς πόδας, εἰπών: τὸν δ᾽ ὦχα προβιβῶντα πόδες φέρον, ὄφρα ἵχετο αὐλὴν, ἔνϑα οἱ ἧσαν eg μάλα 

μυρίαι: (Vers. 557.) αἷς ὃ συβώτης ἐσϑιλὸς ἐὼν. ἐνίαυεν, ἀνάκτεσιν ἤπια εἰδώς" 0 τεῦ σύστοιχόν ἐστι 

τῷ, ὕμως δέ του ἤπια οἶδε: διὰ δὲ τὸ τοιοῦτος εἶναι καὶ ἐσθλὸς ἐῤῥέϑ n. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι μετρήσας ἤδη 

τάς Tb ϑηλείας ὕας χαὶ τοὺς ἄῤῥδενας καὶ εἰς ῥητὸν ἀριϑμὸν περιστήσας, ἤγουν εἰς ἐνακοσίους καὶ ἑξή- 
χοντα, ὕμως ἐνταῦϑα ὕες μάλα μυρίαι. εἶπεν ὃ ποιητὴς, ἐχπλήττειν καὶ οὕτως ἐϑέλων τῇ ἀοριστίᾳ τὸν 

47 91 ἀχροατήν. (Vers. 556.) ᾿Ενταῦϑα δὲ € ὅρα χαὶ OTL καὶ ἀῤῥένων συῶν πὄντων, ἔτι δὲ χαὶ ϑηλειῶν, de 3o 

νίκησε τὸ ἀπὸ μέρους τοῦ τῶν ϑηλειῶν οὕτω φράσαι τοὺς ὕλους. ἐνεχώρει, μὲν γὰρ “εἰπεῖν, ὕες μυρίου 
οἷσι συ βώτης ἐνίαυεν" ἑίλετο δὲ ᾿Ιωνικῶς ἅμα zc ᾿4ττικῶς, ϑηλυκῶς φράσαι, ὕες μυρίαι αἷς ἐ iles. 

(Vers. 555.) Τὴν δὲ ῥηθεῖσαν. αὐλὴν καὶ αὖλιν παρωνύμως χαὶ ἔπαυλιν ἔστιν εἰπεῖν. Τὸ δὲ ἐνίαυεν 

ἀντὶ τοῦ, ἐνδιέτριβεν, Ov χαὶ ἐνιαυτὸς, χρόνος ἐπιμήκης pov τριβὴν. 

10 

20 

Ὁ ΘΕ ΣΤ ΡΟ οἷ 

10 P3 OoIA4Ii.. x. 589 

2 Ἶ - , E * » «- i4 

Ελϑόντος εἰς τοὺς ἀγροὺς Tu ἑμάχου, πέμπεται Lycos εἰς τὴν πόλιν ὀφείλων ἐπαγγεῖλαι τοῦ 

δεσπότου τὴν παρουσίαν. γίνεται δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿Οδυσσέως. πρὸς τὸν υἱὸν ἀναγνωρισμὸς κατὰ βούλησιν 

᾿Αϑηνᾶς καὶ τῶν ἐπὶ τὴν ἐνέδραν Τηλεμάχου τεταγμένων ἐπὶ τὴν πόλιν ὑποστροφή. 

O4YXZEIAZ H. ὉΜΉΡΟΥ. PAWOIAIA. 4o 

20 Ὅτι ἀναγνωρισμὸς Ὀδυσσέως ἡ ῥαψῳδία αὕτη "ἐπιγέγραπται. ᾿ἀνεγνωρίσϑη), 240 ἀναγκαίως 
3 

ἐνταῦϑα τῷ υἱῷ Τηλεμάχῳ, ἵνα προβουλεύσωνται, (Vers. 2.) Ὅτι τὸ, ἐντύνοντ ἄριστον ἅμα ἠοῖ 

— 

νας ὦ 
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κηάμενοι πῦρ, δεῖπνον δηλοῖ σχευάξεσϑαι τῷ Εὐμαίῳ καὶ τῷ Οδυσσεῖ. διὸ καὶ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη τὸ, 

ἅμα ἠοῖ φαινομένῃ δειπνήσας. ταυτὸν οὖν ἀπποῦϑα δεῖπνον καὶ ἄριστον συνωνυμίας λόγῳ, γενόμενα τὸ 
μὲν παρὰ τὸ δεῖ πονεῖν, τὸ δὲ παρὰ τὸ Conv τηνιχαῦτωα συνίστασθαι, ὥς περ αὖ πάλιν ἑσπέρας vicia 

παύεται, τουτέστι πόλε μος, χατὰ τὸ, ἀγαϑὸν καὶ γυχτὶ πιϑέσϑαι. “Σημειοῦνταιν δὲ οἱ παλαιοὶ "ὅτι 30 

ἅπαξ ἐνταῦϑα ἡ τοῦ ἀρίστου λέξις εἴρηται καὶ ἅπαξ ἐν ᾿Ιλιάδι, καὶ ἐλέχϑη περὶ τούτου zc ἐχεῖ. ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι ἐν τοῖς τοῦ ᾿4Ιϑηναίου “φέρεται, “περὶ ἀρίστου χαὶ δείπνου χαὶ τῶν τούτοις ᾿δμοστοίχων καὶ 

τοιαῦτα τινά. ἄριστον, τὸ ἀκράτισμα, ἤγουν τὸ πρωϊνὸν ἔμβρωμα, 0 ἡμεῖς ἀχρατισμόν, quot, καλοῦ- 

μὲν διὰ τὸ ἐν ἀκράτῳ βρέχειν xai προσίεσϑαι ψωμούς. “προφέρει δὲ ὃ αὐτὸς χαὶ χρήσεις, ἐν αἷς χαὶ 

τὸ, ἀχρατιοῦμαι μικρὸν e ἥξω. πάλιν. λέγει δὲ καὶ ὅτι Φιλήμων τροφαῖς τέσσαρσι χρᾶσϑαι φησὶ 

590 τοὺς. παλαιοὺς, ἀχρατίσματι, apt*aro , ἑσπερίσματι, δείπνῳ" χαὶ ὅτε τὸν μὲν ἀχρατισμὸν διανηστι- o 

σμὸν ἐχεῖνοι ἔλεγον, τὸ δὲ ἄριστον | δορπηστὸν, τὸ δὲ δι οὶ ἐπιδορπίδα. ἔστυ δέ, φησιν; ἢ τάξις τῶν 

ὀνομάτων χαὶ παρ "Αἰσχύλῳ, ἐν οἷς παράγει τὸν Παλαμήδην λέγοντα. οὕτω" οἴτον δ᾽ εἰδέναι διώρισα, 

ἄριστα δεῖπνα δόρπαϑ' αἱρεῖσθαι τρία. τῆς δὲ τετάρτης, φησὶ, τροφῆς οὕτω μέμνηταυ Ὅμηρος" ἔρχεο 

δειελιήσας, ὃ καλοῦσι τινὲς δειλινὸν βρῶμα, μεταξὺ ὃν τοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν EM ἀρίστου χαὶ δείπνου. 

ὅτι δὲ τοῦτο ἤγουν τὸ δειελιήίσας ἀντιλέγεται ὡς μὴ δηλοῦν τετάρτην τρο gn y «ἐπεὶ pre οἶδεν ἡ Ὅμηρος 50 

τροφὰς ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας τέσσαρας, ἐν τοῖς ἑξῆς που ῥηθήσεται. ὃ δὲ ᾿᾿ϑήναιος λέγει καὶ ὡς ἄριστον 

μέν ἐστι τὸ ὑπὸ τὴν ἕω 1 αμβανόμενον , δεῖπνον δὲ τὸ μεσημβρινὸν, 0 ἡμεῖς ἄριστον φαμέν" δόρπον δὲ 

τὸ ἑσπερινόν, ἐπὶ δὲ τούτοις ἐσεετερίνει, συνωνυμεῖν τὸ ἄριστον τῷ δείπνῳ ἐξ Ὁμηρικῆς χρήσεως ὡρμη- 
μένος. ( Vers. 4. ) Ὅτι τὸν Τηλέμαχον ἐλϑόντα περρίσσινον χύνες ὑλαχόμωροι, οὐδ᾽ ὕλαον προσιόντα. 

20 ἐνόησε δὲ ὃ ἐμφρόντις ᾿Οδυσσεὺς σαίνοντάς τε κύνας, περὶ δὲ χτύπος ἢλϑε ποδοῖϊν, ἤγουν περιῆλθεν 

αὐτὸν ὃ χτύπος τῶν ποδῶν τοῦ υἱοῦ. οὕτω καὶ ὃ γέρων Νέστωρ ἐν Ἰλιάδι νοεῖ πρὸ τῶν ἄλλων τὸ ἐλπι- 

ξόμενον, ὕτε φησὶν ἐκεῖνος, Ἱπήπων μ᾽ ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει. καὶ εἰκότως ταῦτα. ἐκεῖ T6 OO 
γὰρ ὃ fano ἐφ᾽ οἷς ἐλπίζει ἐ ἐγρήγορε. x«l νῦν δὲ ὁμοίως ὃ Οδυσσεὺς προςδοκῶν τὸν viov. (Vers. 8.) 

διὸ xai λέγει πρὸς Εὔμαιον" ἢ μάλα τίς τοι ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ ἑταῖρος, ἢ) καὶ γνώριμος ἄλλος, ἐπεὺ 

χύνες οὐχ ὑλάουσιν ἀλλὰ περισαίνουσι. ποδῶν δ᾽ ὑπὸ δοῦπον ἀκούω, ὃν κτύπον ἀνωτέρω ἔφη ὡς ταυ- 

τὸν ὃν οὕτως ἢ οὕτως εἰπεῖν. οὐκ ἔχει δὲ καιριωτέραν ἐπὶ κυνῶν λέξιν εἰπεῖν τοῦ σαίνειν καὶ τοῦ ὑλάειν, 
ἐξ οὗ παράγωγον τὸ ὑλάσσειν xcà τὸ ὑλακτεῖν. ὧν ἀγφιώτατον. μὲν ἡ ὑλακὴ, ἐξ οὗ χύνες ὑλ «κόμωροι, 

ὡς προδεδήλωται" πραὺ δὲ *ró σαίνειν, παραχϑὲν ἐχ τοῦ τὸ οὐραῖον τηνικαῦτα σείεσϑαι. ἀπὸ γὰρ τοῦ! 792 

σέω, σῶ, ἐξ οὗ τὸ σείω, ἐξ αὐτοῦ χαὶ τὸ σαίνω, χυριολεχτούμενον μὲν ἐπὶ κυνῶν, ἤδη δὲ χαὶ ἐπὶ ἑτέρων 

3o ζῴων, μεταφερόμενον δὲ τροπικχῶς καὶ εἰς τοὺς ὑπούλ ovs καὶ 202. ακικοὺς, ἔτι δὲ χαὶ εἰς τοὺς λαιϑάργως 

δάκνοντας. Ἰστέον δὲ ὅτι ἐκ TOU, ὡς ἐῤῥέϑη, σέω;. οὗ παράγωγα τὸ σείω χαὶ τὸ σαίνω, non Je καὶ 

τὸ σήϑω, ἀφ᾽ οὗ καὶ σητάνδιος ἄρτος, καὶ τηλία, ἧς χρῆσις καὶ σωρὰ τῷ κωμικῷ. UESO δὲ χαὲ τὸ 

σόω, οὗ σύνϑετον παράγωγον ὃ λαοσσόος "done; d stp εἰχὸς γενόμενον σούω προρλήψει τοῦ V σχεῖν 
ῥῆμα ἐκ κινήοεως. “ἀκωνιυκὸν τὸ ἀπέσσουα, ἤγουν ἀφώρμησεν, ἀπῆλθεν, ἀπέϑανεν: καὶ τὸ σούσϑω 
δὲ παρὰ “Σοφοκλεῖ ix τοῦ σόω, ϑέματος ὥρμηται. σόεσϑω γὰρ ἐχεῖϑεν χαὲ χράσεε! σούσϑω. ἔτι £z TOU 

σέω σῶ ἐχείνου τοῦ πρώτου zc τὸ σύω τὸ ÓpuO. τοῦ δὲ σαίνειν σύνϑετον τὸ σαίνουρον, πρὸς ἀναλογίαν 

τοῦ λόφουρον, ἴσως δὲ καὶ ὃ σάννας ἢ σάννος ἐξ αὐτοῦ παρῆκται, ὃς ὅτι τὸν cid σημαίνει, ἀλλα- 
χοῦ ἐγράφη. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. 4 λον δὲ ὅτε διὰ τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, καίριον ἐπέμεινε χαὶ τῇ τοῦ 
σαίνειν * Az καὶ τῇ τοῦ ὑλάειν. ( Vers.4. ) Ὅρα δὲ ὡς τὸ μὲν ὑλακόμωροι ἐ ἐχτείνει τὴν ἄρχουσαν, τὸ το 

4o δὲ ὕλαον καὶ TO oU; ὑλάουσι συστέλλει αὐτήν. ( Vers.10.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε τὸ, ἀλλὰ περισαίνουσιν, 

ἀναγζαίως πρόσχειται. οὐ γὰρ ἁπλῶς φίλου ἥκοντος σύμβολον τὸ μὴ ὑλάειν τοὺς κύνας; εἰ μὴ καὶ 
περισαίνουσι. ( Vers. 6.) Τὸ δὲ περὶ: δὲ κτύπος ἦλϑε ποδοῖδν ἐσχημάτισται. τὸ γὰρ ὀρϑὸν χαὶ σαφὲς 
καὶ χοινὸν ἦν τὸ, σαίνοντάς τὲ κύνας χτύπον τε 'ποδῶν. ὃ δὲ, ὑποστίξας εἰς τὸ κύνας. ἐπήγαγεν ὡς 

ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ἰδιχὴν ἔννοιαν τὸ, περὶ δὲ κτύπος ἦλ ϑὲ ποδῶν. ἔστι δὲ τὸ περιῆλϑε ταυτὸν τῷ ἠκού- 

σϑη; περὶ αὐτὸν nhe. sepe "δὲ: τοῖς. ὕστερον. περιελϑεῖκ: λέγεται καὶ τὸ ὑπούλως nere dein χαὶ τὸ 

sedia uris δὲ; οἷον, περιῦ λϑε τὸν δεῖνα τὸ φ.(ἀρμεκον: ᾿δῆλον δὲ καὶ ὅτι ταυτὸν τὸ, περὶ δὲ χτύπος 
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ἦλϑε ποδοῖϊν; xol, ποδῶν δ᾽ ὑπὸ δοῦπον ἄκουσεν. (Vers. 8. ) Εν δὲ τῷ, ἑταῖρος ἢ καὶ γνώριμος, ἄλλος, 

διορίζει τοῦ ἑταίρου τὸν γνώριμον. καὶ ἴσως μὲν τιμιώτερον ὃ ἑταῖρος τοῦ ἁπλῶς γνωρίμου. ἴσως δὲ 

καϑολικώτερόν τι ὃ γνώριμος, περιέχων τὸν τε ἑταῖρον καὶ τοὺς ἄλλους ὁπωσοῦν συνήϑεις. ἅπαξ δέ, 

φασιν, ὧδε ἡ τοῦ γνωρίμου κεῖται, λέξις. Τὸ δὲ ἄλλος, ἑτεροιότητα δηλοῖ γνωρίμου καὶ ἑταίρου, xci ovx 591 

20 ἔστι χατὰ τὸ xov*vOv σύνηϑες, οἷον τὸ, ovy οὗτος ἐστὶν ἀλλὰ ἄλλος, καϑ' ὃ σημαινόμενον μετ᾽ ὀλίγα 

χεῖται τὸ, (Vers. 94.) ἠέ τις ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν 3 ὃς δὴ ἄλλος ἀντιδιαστέλλεται πρὸς τὸν Ὀδυσσέα. 

“Σημείωσαι δ᾽ ἐν τοῖς περὶ τοῦ ὑλάειν ῥηθεῖσι χαὶ ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ ῥάζειν καὶ ῥοίξειν λέγεται. φέρεται 
γὰρ ἐν ῥητοριχῷ λεξικῷ, ὅτε ῥάζειν καὶ ῥοίζειν κυρίως μὲν τὸ ὑλακτεῖν" μετήνεκται δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς 

πιχραινομένους καὶ σχαιολογοῦντας. ( Vers. 11;) Ὅτι ἀπόβασιν δηλοῖ στοχαστικοῦ λόγου τὸ, οὔ πω 

πᾶν εἴρηται ἔπος ὅτε τόδε τι γέγονεν, οἷον ἐνταῦϑα, ὅτε οἱ φίλος υἱὸς ἔστη ἐνὶ προϑύροισιν. ἅμα γὰρ 10 

᾿Οδυσσεὺς ἔφη ὡς ἥξει τις x«i εὐθὺς ἐπέστη ὃ Τηλέμαχος. οἷς ἐπάγων τὰ εἰκότα ὃ ποιητὴς φησί" 

(Vers.12.) ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσε συβώτης, 0 πὲρ ἐν Didi ἐπὶ ᾿Αχιλλέως κεῖται. ix δ᾽ ἄρα οἱ χειρῶν 
πέσεν ἄγγεα, τοῖς ἐπονεῖτο κιρνὰς αἴϑοπα οἶνον, καϑὰ πρὸ τούτων ἐπὶ τῷ Ὀδυσσεῖ δραμόντι σχύτος 

ἐξέπεσε χειρὸς ὃ μετεχειρίζετο. ( Vers. 14.) ὁ δ᾽ ἀντίος ἤλυϑεν ἄνακτος, κῦσε δέ μιν κεφαλὴν καὶ ἄμφω 
φάεα καλὰ, χεῖράς τε ἀμφοτέρας, 0 συγχεφαλαιωσάμενος μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ: πάντα κύσε περιφύς. 

( Vers, 15.) Οὐχ᾽ ὡς δοῦλος δὲ ταῦτα ποιεῖ, δούλων γὰρ οὐκ ἦν ἄμφω. qiie φιλεῖν, οἷα δέ τις xad 
3o αἷμα οἰκεῖος, ὡς χαὶ ἡ ἐφεξῆς δηλώσει παλραβολή" ὁμοιότητα. πατρικήν τινα πρὸς Τηλέμαχον παρα- 

δειχνῦσα ἐν αὐτῇ. εἰπὼν γὰρ, ϑαλερὸν δέ οἱ ἔχπεσε δάκρυ. ἐπιρρέρει" ὡς δὲ πατὴρ ὃν zcióc φίλα φρο- 
νέων ἀγαπάζει ἐλϑόντ᾽ ἐξ ἀπίης γαίης δεκάτῳ ἐνιαυτῷ, μοῦνον τηλύγετον , τῷ ἐπ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήσον 

"y ουν ἐμόγησεν, ὡς τότε Τηλέμαχον ϑοειδέα δῖος ὑφορβὸς πάντα κύσε περιφὺς ὡς ἐκ ϑανάτοιο φυ- 20 

γόντα, χαὶ δὴ ὀλοφυρόμενος προσεῖσεεν ἀφελῶς τὸ περιφερόμενον" ἦλϑες Τηλέμαχε γλυχερὸν φάος. 
οὔ σε ἔγωγε ὄψεσϑαι ἐφάμην ἐπεὶ ᾧχεο νηὶ Πύλονδε" ἀλλ ἄγε νῦν εἴσελϑε φίλον τέκος καὶ ἑξῆς. 
(Vers. 17.) Καὶ ὃ ὅρα ὡς πάνυ τὰ τῆς ῥηϑείσης παραβολὴ ἧς ηὔξηται. παῖδα γὰρ ὑποτίϑεται πρὸς ἔνδει- 

&v πολλῆς quA οστοργίας, χαὶ αὐτὸν φιλούμενον πατρὶ χαὶ ἐκ n ἀλλοδαπῆς ἐλϑόντα χαὶ μετὰ πολυετῇ 

ἀποδημίαν zat μόνον ὄντα τῷ πατρὶ, τυχὸν δὲ xoi μεϑ' ὃ ὃν οὐχέτι ἐλπὶς τεκεῖν καὶ “πεπαιδευμένον. 

τοιοῦτος γὰρ παῖς, ἐφ᾽ ᾧ πολλὰ μογήσει πατήρ. ὡς οὖν τοιούτῳ υἱῷ προσφέρεται πατὴρ ἐπανελϑόντι, 

οὕτω καὶ ὃ Εὔμαιος διετέϑη ἐπὶ τῷ Τηλεμάχῳ. διὸ οὐ μόνον ἐλευϑέρια φιλεῖ, ἀλλὰ καὶ φιλον τέκος 

καλεῖ. (WVers.15.) καιρία δὲ dés ὡς ἐν ποιήσει καὶ τὸ κύσεν ἀντὶ τοῦ ἐφίλησε, διὸ καὶ δὶς αὐτῇ 

40 μόνος ἐνταῦϑα χρῆται. τὸ μέντοι φιλεῖν *rjj ὁμωνυμίᾳ σχιζόμενον. εἰς διάφορα ovy οὕτω φιλεῖ λέγειν 
ὃ ποιητής. Σημείωσαι δὲ ὃ ὅτι ἐν μὲν τῷ, χῦσε δέ μιν χεφαλὴν, ἐκτείνει τὸ κῦσε τὴν παραλήγουσαν. 3o 
(Vers. 21. ) ἐν δὲ τῷ, πάντα κύσε, συστέλλει αὐτήν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐκ τοῦ, οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος 

ὅτε τόδε γέγονε, λαβόντες οἱ μεθ Ὅμηρον ἔγραψαν παροιμίας τοιαύτας εὐτραπέλους, πρὶν ὀπτῆσαι 

τὰ ἄλευρα, ἤγουν τὰ ἄλφιτα τοῖς ὀπτωμένοις ἐσεισεκασόμενα , καὶ, πρὶν τοὺς ἰχϑῦς ἑλεῖν, σὺ τὴν 
ἅλμην χυχᾷς, καὶ, πρὶν ἐσφάχϑαι δέρεις. (Vers. 14)" Ope δὲ τὸ κιρνᾶς οἶνον ἀντὶ τοῦ κιρνῶν. ἔσιλε- 

γὲν ὡς ποιητικώτερον. ἄλλως γὰρ οὐκ ἐκώλυεν εἰπεῖν κιρνῶν αἴϑοπα οἶνον. ϑέμα δὲ αὐτοῦ τὸ χίρνημι, 

οὗ παρατατιχὸς, ἐχίρνην, ἡ μετοχὴ, κιρνὰς καὶ συνανακιρνάμενος. (Vers. 15.) Τὸ δὲ χῦσε δέ μιν xa 

λὴν καὶ ἑξῆς, σχῆμα. ἐστὶ συνηϑέστατον Ὁμήρῳ, καὶ ἔχει αὐτὸ συντάξεις τρεῖς" ἢ γὰρ ἔκυσεν αὑτοῦ 
κεφαλὴ ὴν χαὶ φάεα, ἢ ἔκυσεν αὐτὸν κατὰ κεφαλὴν xai φάεα, ἢ ἔχυσεν αὐτὸν, ἤγουν τὴν κεφαλὴν χαὶ 

τὰ φάη. φιλεῖ δέ τινος ὑφϑαλμοὺς ὃ γλυχερὸν φάος ἐλϑεῖν αὐτὸν λέγων. (Vers. 18.) Τίς δὲ ἡ ἀπία 

7i, χαὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. Τὸ δὲ δεχάτῳ ἐνιαυτῷ, ἁπλῶς παρέῤῥιπται κατὰ τέλειον ἀριϑμὸν, εἰ 4o 
50 μὴ ἄρα ὁ ὃ ποιητὴς ἔφη τοῦτο ὡς πρὸς εἰχόνα τῆς τοῦ ᾿Οδυσσέως πλάνης. (Vers.21.) Τὸ δὲ περιΐ φὺς 

ἀντὶ τοῦ περιπλακεὶς , καὶ ἔστιν ἕτερον τοῦ ἐμφὺς χειρὶ, ἢ ἐμφὺς χείλεσι, καὶ ὅλως μέρει τινί, Τὸ δὲ ὡς 
ix ϑανάτοιο φυγόντα, ἑρμηνεύεται ἐν τῷ, οὔ σε ὄψεσθαι ἐφάμην, ( Vers, 25.) Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, ἦλϑες 

“Γηλέμαχε, γλυχερὸν φάος, οὕτω πεφίληται τοῖς πολλοῖς, ὥςτε zat παροιμιακῶς ἐπιφωνεῖσϑαι, φίλοις 

ἐξ ἀποδημίας ἔχουσιν. ( Vers. 25.) 'Or. φιλοφροσύνης τὸ, ἀλλ ἄγε viv εἰσελιί)ε φίλον τέκος ὦ ὄφρα σε 

ϑυμῷ τέρψομαι εἰσορόων νέον ἄλλοϑεν ἔνδον ἐόντα. εἰ δὲ καὶ ἀγροτιχῷ ἀνδρὶ ἀστιχὸς ἐνδημήσας 
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ὃ τοιοῦτος ἐστὶ, καλὸν εἰπεῖν καὶ τὸ, οὐ μὲν γάρ τι ϑαμὰ ἀγρὸν ἐπέρχεαι οὐδὲ νομῆας, ἀλλ ἐπιδη- 

μεύεις. ὡς γὰρ δή σοι εὔαδε ϑυμῷ. ( Vers. 28. ) Ἔστι δὲ ἐπιδημεύειν τὸ ἐν πόλει διατρίβειν xc ὡς 
εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ. δήμου" ὅϑεν xol ἐπίδημος εἴη ἂν ὃ τοιοῦτος, ἀπεναντίας τῷ ἀποδήμῳ χαὶ τῷ ἀποδη- 

μοῦντι. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ ἐπιδημέω πλεονασμῷ TOU U ὁμοίως τῷ, χέω χεύω, δισχέω OivxiUv. To δὲ 

εὔαδε δηλοῖ μὲν τὸ ἤρεσχε, γίνεται δὲ παρὰ τὸ. ἥδω, ἧδε, χαὶ ἐν διαλύσει, ἕαδε, καὶ «Αἰολικῶς, 

εὔαδε" διὸ καὶ ψιλοῦται. (Vers. 26. ) Τὐμαίου δὲ οἱ προσεχῶς ῥηϑέντες λόγοι, ὃς ἐϑέλων συνεχῶς τὸν 
Τηλέμαχον βλέπειν ὀνειδίζει ἐφ᾽ οἷς ἐπιδημεύων εὐαρεστεῖται ἀνδρῶν μνηστήρων προσορᾶν" ἀΐδηλον 

ὅμιλον. Περὶ δὲ τοῦ ἀΐδηλ ov xai Χαείδελον ἀρκούντως γέγραπται, ἀλ λαχοῦ. Σημείωσαι δ᾽ ἕν τούτοις τὴν θο 

“φιλοστοργίαν Ev ὑὑμαίου, & γε τὸν συχνὰ ἐρχόμενον σπάνιον αὐτῷ ϑέαν εἶναι φησὶν, οἷα ἐπιϑυμῶν aci 
10 βλέπειν αὐτόν. ὅτι δὲ ἐϑάμιζε Τηλέμαχος εἰς τὸν ἀγρὸν, δήλούσωι οἵ τὲ κύνες ὡς συνήϑη τοῦτον σαί- 

ψοντὲς καὶ oí μνηστῆρες οἰηϑέντες μὴ πλεῦσαι αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἐν ἀγροῖς εἶναι ὡς πολλάκις τοῦτο ποιοῦντα. 
* ( Vers. 31.) Ὅτι πράγματος μέλλοντος ὑπόσχεσιν καὶ φιλόφρονα δὲ ἔλευσιν φράζει τὸ, ἔσσεται οὕτως 793 

502 ἄττα, σέϑεν δ᾽ ἕνεχ ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, ὄφρα σέ τε ὀφϑαλμοῖσιν ἴδω χαὶ uUOov ἀκούσω. Τηλέμαχος δὲ 
ταῦτα λέγει πρὸς Εὔμαιον, ὃς καὶ εὐθὺς ἐρωτᾷ εἴ mco αὐτῷ ἔτι ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἠέ τις ἤδη 
ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Οδυσσῆος δέ που εὐνὴ χήτεν ἐνευναίων κάκ᾽ ἀράχνια κεῖται ἔχουσα. ἐχρῆν δὲ τὸν 
Τηλέμαχον οὕτω πρὸ πάντων ἐρωτῆσαι, τὸ μὲν φύσει, τὸ δὲ καὶ πρὸς "οἰχονομίαν Ομηρικὴν, ὡς ἂν το 
εὐμεϑόδως ἀκούων μανϑάνοι τὰ κατὰ τὸν οἶκον ὃ Ὀδυσσεύς. Ὅρα δὲ τὸ ἄττα πολλαχοῦ κείμενον ἐνταῦϑα, 
9 πέρ ἐστι ̓ προσφώνησις ἀδελφοῦ γέου πρὸς πρεσβύτερόν. χαὶ ἔστιν ἡ λέξις ἀπαράγωγος, ἀκίνητος καὶ 

τὸ ὅλον εἰπεῖν πρωτόϑετος. οὐ γάρ ἔστιν ἀρχήν τινες τοῦ ἄττα εὑρεῖν χαὶ οὐδὲ ἑρμηνείαν ἔχει" διὸ zc 

20. ἀμετάληπτος ἢ ἤγουν ἀνερμήνευτος ὑπὸ τῶν παλαιῶν λέγεται. πολλὴ δὲ οἰκείωσις ἀδελφὸν προσψωνεῖσϑαν 

ὑπὸ Τηλεμάχου τὸν Εὔμαιον, καϑὰ xci τὸ ἡϑεῖον πρὸ τούτων ὀνομασϑῆκναι τὸν δεσπότην Ὀδυσσέα 20 

ὑπὸ δούλου τοῦ Εὐμαίου, πλὴν ἐχεῖνο μὲν οὐ κατ᾽ ὄψιν δῆϑεν παρόντι τῷ Ὀδυσσεῖ προσεφωνήϑη. Τη- 
λέμαχος δὲ ὀρϑαλμοῖς βλέπων τὸν Εὔμαιον ἀδελφικῶς προσφωνεῖ. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι Εὔμαιος μὲν, 
ὡς προείρηται, φίλον τέκος αὐτὸν ἐκάλεσεν" αὐτὸς δὲ ἀπαξιῶν ἴσως τὴν τοιαύτην προσφώνησιν ὡς 

ἀδελφῷ αὐτῷ πρεσβυτέρῳ προσφέρεται" οὗ γὰρ ἂν φίλον πατέρα καλέσῃ τὸν δοῦλον αὐτὸς, ἀπαϑξιοῦν-- 
τος Ὁμήρου τοῦτο διὰ τὸ χαὶ τὸν πατέρα Ὀδυσσέα παρεῖναι. ( Vers. 32.) Ὅρα δὲ τὸ, ὀφϑαλμοῖσιν 

κἰδὼν, ἄλλως γὰρ ἀφ᾽ ἱκανοῦ τῇ φαντασίῳ ἔβλεπεν αὐτὸν, ἐξότου ᾿4ϑηνᾶ παρήνεσεν αὐτῷ πρώτιστα 30 
συβώτῃ ἐσαφικέσϑαι. ( Vers. 85. ) Τὸ δὲ ᾿Οδυσσέως εὐνὴ χήτει ἐνευναίων κακὰ ἔχει ἀράχνια, συμιβολι- 

χῶς ἐῤῥέϑη, ἀντὶ τοῦ, στερουμένη τῶν ἐγκοιμωμένων γέμει ἀραχνίων, ἤγουν ἠμέληται διὰ τὸ μὴ εἶναι 
$0 τὸν Ὀδυσσέα" εἰώϑασι γὰρ οἱ ἀράχναι ἱστουργεῖν ἐν τόποις ἀμελουμένοις. διὸ zal παρὰ “Ἡσιόδῳ τὸ, 

ix ἀγγέων ἐλάσειας ἀράχνια , ἀντὶ τ ἐπιμέλειαν. ϑήσεις τῶν ἀγγείων, ὡς ἐπιλιπεῖν τὰ ἀράχνια οἷα 
καρποῦ εἰσενεχϑέντος. οὕτω δὲ χαί τις € Ἄζερος ποιητὴς μισοπόλεμος ἐϑέλων εἰρήνην εὔξασϑαν ἀράχνας 4o 

593 ἐ ἐπεύχε ται νήματα ὑφάναι τοῖς ὕπλοις, ἐπειδὴ ἐν εἰρήνης καιρῷ ἀμελουμένων τῶν ὅπλων ποιοῦσιν οὕτως 
οἱ ἀράχναι, ὑφαίνοντες iv αὐτοῖς ἱοτούς. παροιμιῶδες oU» τὸ χαχὰ ἀράχνια ἔχειν κείμενον ἐπὶ τῶν 
πάντῃ ἀμελουμένων σχευῶν, εἴτε ὅπλον εἴη ἐκεῖνο εἴτε ὥγγος εἴτε εὐνή. Τὸ δὲ χήτει φασὶν οἱ παλαιοὶ 
εὐϑεῖαν ἔχειν τὸ χῆτος, οἱ χαὶ ἐνευναίῳ γράφουσι χατὰ δοτιχὴν πτῶσιν, χήτει ἐνευναίῳ, ἵνα εἴη τὸ 
ἐνεύναιον χῆτος" τὸ μέντοι συνηϑέστερον χατὰ γενικὴν πληϑυντιχὴν, γράφεται ἐνευναίων, ἵνα λέγῃ 
πάλιν ἐν χήτει τῶν ἐγκοιμήτρων.. ἐνεύναια γὰρ, ὡς "da πρὸ ὁλί dyev, τὰ ἐγκοίτια. δῆλον δὲ καὶ ὡς κοι- 

γότερον ϑηλυχοῦ γένους τὸ χήτει ὁμοίως τῇ σπάνει καὶ "τοῖς τοιούτοις. Τηρητέον δ᾽ ἐνταῦϑα ὡς εἰ καὶ 50 
4o παραδέδοται, λέχος μὲν ἡ κλίνη, εὐνὴ δὲ ἡ ἐπ᾿ αὐτὴν στρωμνὴ κατὰ τὸ, ἐμβάλετ᾽ εὐνῇ δέμνια καὶ χλαῖ- 

ναν, & neo ἐξηγεῖται τὴν εὐνὴν, ἀλλὰ τὸ ἐνεύναιον ἀμφότερα δηλοῖ, τήν τε εἰρημένην δηλαδὴ εὐνὴν 
χαὶ τὸ ὑποκείμενον. λέχος. ( Vers. 57.) "Orc φιλάνδρου γυναικὸς δεῖγμα τὸ, καὶ λέν χείνη ys μένεν 
τετληότι ϑυμῷ ἐνὶ μεγάροισιν, ὀϊξζυραὶ δέ οἱ αἰεὶ φϑινύϑουσι. γύχτες TE χαὶ ἤματα δαχρυχεούσῃ. 
CVers, 42.) Τιμῆς δὲ ἔνδειξις τὸ, τῷ δ᾽ ἕδρης ἐ ἐπιόντι. ὑπόειξεν ὃ δεῖνα; ἤγουν. ἐξεχώρησε τῆς ἕδρας 

ἀναστὰς διὰ τιμὴν τοῦ ἐπιόντος. ( Vers.. 44.) ἐχεῖνος δὲ αὖϑις, & neg ἂν τιμῷ τὸν τοιοῦτον, εἴποι ἂν, 
ἦσο, ὦ ξεῖνε, ἡ ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοϑι δήομεν ἕδρην. ποιεῖ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ὃ πτωχὸς Ὀδυσσεὺς, τὸ δὲ 
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ἐφεξῆς λέγει ὃ ὃ υἱὸς Τηλέμαχος » τιμῶν ἐχεῖνον ὡς ἁπλῶς ξένον, προσϑεὶς καὶ ὡς. εὑρήσομεν ἕδρην σταϑμῷ 

ἐν ἡμετέρῳ, πάρα δ᾽ ἀνὴρ ὃς καταϑήσει, τουτέστιν ὃ Εὔμαιος. ( Vers. 45. ) “Ἰστέον δὲ ὡς χαίροι ἂν, ὡς 
πέρ που 1 ̓ 4ϑηνᾶ πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ, οὕτω xai νῦν Ὀδυσσεὺς τῷ υἱῷ ποιοῦντι τὸ καϑῆκον, 

xat “μᾶλλον ὃ ὅτι ἑτέρωϑεν ἐρήτυεν. αὐτὸν ὅτε ὑπεῖχεν αὐτῷ τῆς ἕδρας. σταϑμὸς δὲ χαὶ ἐνταῦϑα ἣ ἀγρο- 

60 τικὴ οἴκησις. σύστοιχον δὲ τούτῳ χαὶ τὸ κλίσιον. τὸ μέντοι δῶμα χαὶ τὸ μέγαρον ἀστιλ κώτερα. 
(Vers. 47.) Ὅτι ὃ συβώτης τῷ Τηλεμάχῳ χεῦεν ὕπο χλωρὰς ῥᾷπας καὶ κῶας ὕπερϑεν. χαὶ τοῦτο 
μόνον πλεονεχτεῖ αὐτὸς τοῦ πλανήτου πατρὸς, τὸ Adoos ῥῶπας ὑποτεϑῆναι αὐτῷ ἀγροικώτερον. οὐ 
γὰρ ἀπηξίου τὰ τοιαῦτα ὃ ἡρωϊχὸς Bloc. To δὲ ὑποχεῦε ῥῶπας καὶ κῶας τὸ ἁπαλὸν καὶ ὑγρὸν τοῦ 
στρώματος δηλοῖ. ( Vers. 49. ) Ὅτι ἐν τῷ, τοῖσι δὲ κρειῶν, πίνακας παρέϑηκεν ὀπταλέων, & δὴ τῇ προ- 

τέρῃ ὑπέλειπον ἔδοντες, πίνακας μὲν τὰ χάνεα λέγει κατὰ λόγον πολυωνυμίας, ὧν καὶ εὐθὺς μέμνηται 10 

17942v τῷ, σῖτον παρενήνεεν ἐν χαγνέοισι, προτέραν δὲ τὴν χϑὲς , ἣν xci προτεραίαν φαμέν. *T0 δὲ à ὑπέ- 

λειπον ἔδοντες, δηλοῖ μὲν τὰ ἕωλα, σύστοιχον δέ ἐστι τῷ, χαριζομένη παρεόντων, Σιημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα 
«ci ὅτι OU μόνοις μνηστῖ, Qoi. τοῖς τρυφῶσιν οἰχεῖον τὸ, σῖτον παρενήνεεν ἐν χανέοις, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ νῦν 

ἔνϑα σώφρων 7 δίαιτα. καὶ τὰ μὲν χρέα ἕωλα, ἐν δὲ κισσυβίῳ τὸ "χέρασμα: σῖτον δὲ παρενήνεεν EV- 
μαιος, 0 ἐστι παρετίϑει συνάγων ἐν τῷ κανῷ. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ, χρειῶν πίνακας πρὸς διαστολὴν 
χεῖται τοῦ, πίνακας σίτου καὶ τῶν τοιούτων, ἐν οἷς καὶ οἴνου πίνακες λέγοιντο ἄν. καὶ μᾶλλον τοῦτο 
: κυρίως. δοχεῖ γὰρ ἐκ τοῦ πίνειν παρῆκται ὃ πίναξ, συνδηλουμένου xot ToU ἐσϑίειν τρόπῳ συλληπτικῷ" 
διὸ ἡ παρὰ τοῖς ὕστερον χρῆσις τῶν πινάχων εἰς ἄμφω ὑπουργεῖ. ὅτι δὲ πίνακες. χαὶ αἱ σωνέδες, 

δηλοῦσι σὺν ἄλλοις καὶ χρήσεις Ὁμηρικαί. ( Vers. 62. ) Ὅτι 1 Dd εἰπόντος πρὸς Εὔμαιον ἄττα 
πόϑεν roe ξεῖνος ὅδ᾽ («eco καὶ ἑξῆς, ὃ Εὔμαιος τὸν πλατὺν λῆρον τῆς δεσποτικῆς ψευδολογίας ἐπιτε- 20 

μὼν στενοχωρεῖ ἐν οὐδὲ ὅλοις πέντε στίχοις, ἀνακεφαλαιούμενος οὕτωρ" ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχεται 
10 εὐρειάων, ὃ καὶ Ὀδυσσεὺς φϑάσας € ἔφη. φησὶ δὲ πολλὰ βροτῶν i*ni ἄστεα δινηϑῆναι πλαζόμενος" ὡς 

γάρ oi ἐπέκλωσε τὰ γε δαίμων. γῦν δ᾽ αὖ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν ἐκ νηὸς ἀποδρὰς ἤλυϑ'᾽ ἐμὸν πρὸς 
σταϑμέν. (Vers. 66.) εἶτα ἐνιστῶν τὴν ὑπὲρ τοῦ δῆϑεν ξένου ἀξίωσιν φησίν" ἐγὼ δέ τοι ἐγγυαλίξω, 
τουτέστιν ἐν γύοις, € ἐστι χερσὶ ϑήσω, καὶ ὡς εἰπεῖν ἐγχειρίσω, ἔρξον ὕπως ἐθέλεις " ἱκέτης δέ τοι εὔχε- 
ται εἶναι, ἐπεὶ δηλαδὴ καὶ ἐμός. κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φιλούντων, καϑὰ καὶ ὃ σταϑμὸς οὗτος κοινός. δὴη- 
λοῦται δ᾽ αὐτὸ διὰ τοῦ, νῦν μὲν τὸν Εὔμαιον εἰπεῖν, ἤλυϑ' ἐμὸν πρὸς σταϑμόν. πρὸ δὲ αὐτοῦ τὸν 
Τηλέμαχον, δήομεν ἕδρην σταϑμῷ ἐν ἡμετέρῳ. τοῦτο δὲ καὶ αὐτόϑεν κοινοποιεῖται τὸν σταϑμὸν διὰ 
τῆς ἡμέτερος ἀἄντωνυμίας. «Σημείωσαι δὲ Ort ἐπίτηδες ὃ ποιητὴς τὴν μαχρὰν τοῦ ᾿Οδυσσέως διήγη- 
σιν ἐν βραχεῖ παρεδήλωσε" μυϑολογεύειν γὰρ ἐν διττολογίᾳ τὸ ἀριδήλως φρασϑὲν ovx ἐϑέλει, μὴ 3o 
καὶ ἀποκναίσῃ τοὺς ἀχροατὰς, ὅς γε, εἰ καὶ τὸν Ὀδυσσέα ἔπλασεν ἐρωτηϑέντα παρὰ τοῦ Τηλεμάχου, 
οὐχ ἂν ἄλλως εἰ μὴ οὕτως ἀπολογούμενον πεποίηκεν, οἷα φειδόμενος ὀλιγάκις ψεύδεσιν ἐναδολεσχεῖν. 
εἰχὸς δὲ χαὶ εὐλαβηϑῆναι τὸν δοῦλον Εὔμαιον, μή ποτε οὐκ ἐξισχύσῃ πλατέως χαὶ καλῶς φθάσαν κατὰ 

20T0v σοφὸν ξένον καὶ μᾶλλον ἀκροωμένου αὐτοῦ. *(Vers. 69: ) Ὅτι βαρυνϑεὶς ὃ Τηλέμαχος d ἐφ᾽ οἷς 
ὁ ὔμαιος ἐγγυαλίξειν εἶπεν αὐτῷ τὸν ξένον ἱκέτην, φησίν" "n μάλα τοῦτο ἔπος ϑυμαλγὲς ἔειπες" πῶς 

γὰρ δὴ τὸν ξεῖνον ἐγὼν ὑποδέξομαι οἴχῳ; ἐρεῖ δὲ αὐτὸ καὶ ἕτερός τις ἀδυνατῶν ξενίσαι τινά. ( Vers, 71 ) 
εἶτα ἐπάγει καὶ αἴτιον τὸ, αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ χαὶ οὔ πω χερσὶ πέποιϑα ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασϑαι ὅτε τις πρό. 504 

τέρος χαλεπήνῃ, 0 meo ὁμολογία ἐστὶν ἀδυναμίας. ἼἜνϑα σημείωσανι ürt τῶν τις παλαιῶν ἐρωτηϑεὶς τί 
30 ἐστι τὸ διχανικὸν τῆς ῥητορικῆς εἶδος, Ἀτὸν στίχον εἶπε, δηλαδὴ τὸ, ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθϑαι ὅτε τις πρό- 

τερος χαλεπήνῃ, οὐκ ἀκριβῶς μὲν, εὐφυῶς δὲ ὅμως ἐκεῖνος εἰπών. ὃ δὲ "ηλέμαχος xc ἕτερον αἴτιον λέγει 4o 
τὸ, μητρὶ δ᾽ ἐμῇ δίχα ϑυμὸὺς ἐνὶ φρεσὶ μερμῃρίξεν 7] αὐτοῦ παρ᾿ ἐμοί τε μένῃ zc δῶμα, κομίξζῃ, εὐνήν 
T T αἰδομένη πόσιος δήμοιό τε φῆμιν, περὲ ἧς προεγράφη, 7 ἤδη ἅμ᾽ ἕπηται ᾿“Ιχαιῶν ὃ ὅς Tig ἄριστος 

μνᾶται ἀνὴρ, καὶ πλεῖστα πόρῃσιν , ἕδνα δηλαδή" & δὴ ἀκούων Ὀδυσσεὺς ἐρεϑίζεται iP ralds ὅϑεν 
4ο καὶ ταχὺ σπεύσει τελεσϑῆναι τὴν μνηστηροφονίαν. ( Vers. 80.) ἐπὶ δὲ τούτοις προνοού Ἄμενος ἄλλως 

TOU ξένου ἐνδύσειν. αὐτὸν ἔφη καὶ πέμψειν ὕπῃ χραδίη χελεύει.. εἰ δ᾽ ἐθέλεις, φησὶ, σὺ χόμεισσον αὐτὸν 

ἐνὶ σταϑμοῖσιν ἐρύξας, εἵματα δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐχὼ πέμψω καὶ σῖτον ἅπαντα ἔδμεναι, ὡς ἂν μή σὲ κατατρύ- 
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χοι καὶ 1 ἑταίρους. κεῖσε δ᾽ ἂν οὔ μιν ἔγωγε μετὰ μνηστῆρας ἐῷμι, τουτέστι συγχωροίην Mi Mii διατί; 

λίην γὰρ ἀτάσϑαλον ὕβριν € ἔχουσι, μή pur κερτομέωσιν, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος ἔσσεται αἰνόν. πρῆξαι δ᾽ ἀργα- 

λέον τι μετὰ πλεόνεσσιν ἐόντα ἄνδρα καὶ ἴφϑιμον, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί. εἶσιν, οἱ πλέονες δηλαδή. τοῦτο 

δὲ χαὶ γνωμικῶς δοχεῖ λέγεσϑαι. Vers. 89.) Καὶ σημείωσαι ὅτι τὸ τῆς μνηστηροχτονίας δυσχερὲς χαὶ 

ἄπορον τοῦτο ἐστὶν, ὃ νῦν διὰ τοῦ Τηλεμάχου λαλεῖται, τὸ μὴ αὐλτὸν i ἕνα ᾿δυσσέα δυνατὸν εἰναι τῶν 5o 

τοσούτων περιγενήσεσϑ' [77A Ὁμήρου δὲ εἰς τοῦτο λύσεις πολλαὶ, ὧν μία x«i τὸ τὸν Οδυσσέα καὶ τρεηκο- 

σίοις ἂν ἔχειν ἀντιστῆναι. τέως μέντοι Ὀδυσσεὺς γνοὺς ἐνταῦϑα μὴ ἂν “παραδεχϑῆναι τοῦτον εἰπόντα 

τῷ υἱῷ περιγεναιδε θδμρ τῶν τῆς γυναικὸς μνηστήρων, εὐθὺς ἐρεῖ τι πρὸς τὸν τοιοῦτον λόγον TOU παυ- 

δός, ἐν τοῖς ἐφεξῆς δὲ καὶ πάγυ πείσει αὐτὸν ὡς ἐχέγγυος ὃ πατὴρ εἷς ὧν τίσεσϑαι τοὺς μνηστῆρας. 

10 (Vers. 75. ) ̓Ιστέον δὲ καὶ ὅτι αἰδὼς καὶ νέμεσις χωλύεν τὴν Πηνελόπην λαβεῖν ἄνδρα. ὧν τὸ μὲν. δηλοῦ- 

ται διὰ τοῦ, εὐνήν τ᾽ αἰδομένη πόσιος, τὸ δὲ ἐν τῷ, δήμοιό τε φῆμιν. ὑποπτεύει yaQ τὴν ἐκ TOU δήμου 

γέμεσιν. ὡς δὲ τὸ αἰδομένη διφορεῖται, ἔστι γὰρ καὶ αἰδουμένη, xci ὅτι ἐκ τοῦ φημίζω φημίσω ἡ κατ᾽, 

ἀνθρώπου φῆμις , πολλαχοῦ δηλοῦται. (Vers. 83.) "Ev δὲ τῷ, καὶ σῖτον ἅπαντα. δυσχερὲς ἀρσενικοῦ 

γένους γοῆσαι τὴν λέξιν. σῖτος μὲν γὰρ ὃ ἀκατέρ) /XGTOG, ἐπὶ δὲ βρώματος οὐδετέρως τὸ σῖτον λέγεται. ἔστιν 

οὖν ἴσως ̓ ϑεραπεία ἢ ? τὸ εἰπεῖν, εἵματα ἅπαντα πέμψω καὶ τὸ σῖτον, ἢ xci τὸ στίξαι εἰς τὸ σῖτον, εἰτα ἐπα- 

γαγεῖν τὸ ἅπαντα οὐδετέρως ὦ ὡς ἐπὶ ὄψων. (Vers. 87.) Τὸ δὲ, ἐμοὶ δ᾽ ἄχος Aene do χαὶ TO, πρῆξαι δ᾽ ἀργα- 

λέον τι, ὡς πρὸς τὸ, ἄνδρ᾽ ἐστ μύχο ui; ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ, κεΐρηνται. ἄχος μὲν γὰρ παϑεῖν θο 

τὸ χαλεποοθῆνοι mpoo τινος, πρῆξαι δὲ τὸ ἀπαμύνασϑαι. (Vers. 88.) Ἔν δὲ τῷ, μετὰ πλεόνεσσιν, 

2] μετὰ συνήϑως ἀντὶ τῆς ἕν προϑέσεως κεῖται. ( Vers. 9.) oe εὔλογον. τόλμαν λόγου δηλοῖ τὸ, ὦ 
20 φίλ᾽ , ἐπεί μου χαὶ ἀμείψασθαι ϑέμις ἐστίν. Ὅτι ὃ μαϑὼν i ἔχ τινος καχὰ πάσχειν ἐχεῖνον καὶ ἀνέχεσϑαι 

δύναξται εἰπεῖν τοιαῦτα " ἢ μάλα μεὺ καταδαπτεέται ἀκούοντος φίλον πῆρ, οἷα φατὲ τοὺς δεῖνα &ra-1799 
505 σϑαλὰ μηχανάασϑαυ ἐν μεγάροις ἀέκητι σέϑεν τοιούτου ἐόντος. εἰπέ μοι ἠὲ ἑκὼν ὑποδάμνασαι, ἢ σέ γε 

λαοὶ ἐχϑαίρουσ᾽ ἀνὰ δῆμον ἐπισπόμενοι ϑεοῦ ὀμφῇ, ἃ καὶ ἀλλαχοῦ χεῖνται. 2; τι κασιγνήτοις ἐπιμέμιφεαι, 
οἷς πὲρ ἀνὴρ μαρναμένοισι πέποιϑε καὶ εἰ μέγα velxog ὕρηται, ἤγουν καὶ εἰ Wpcdn μάχη ἐγείρεται. 

σέμνωμα δὲ τοῦτο ἀδελφότητος ἀγαϑῆς καὶ ἔπαινος ἀληϑής. πολυχειρία γὰρ ἐπικουρίας τοῖς ἀνϑρώ- 10 
ποις ἐξ ἀγαϑῶν ἀδελφῶν γίνεται. Ὀδυσσεὺς δὲ ταῦτα πρὸς Τηλέμαχον λέγει, μαϑὼν αὐτὸν δεδιότα 

τοὺς μνηστῆρας. (Vers. 92.) Ὅρα δὲ τὸ καταδάπτεται, πρωτότυπον. ὃν τοῦ δαρδάπτειν , ὡς xci τὸ 

μαίρειν τοῦ μαρμαίρειν. ἐκ δὲ τοῦ δάπτειν καὶ ἡ δαπάνη. καὶ δαπταὶ παρὰ «Τυχόφρονι αἱ δακνηραὶ μυῖαι. 
γίνεται δὲ τὸ δάπτειν ix τοῦ δῶ δάπτω, ὡς δῶ ῥάπτω, βῶ βάπτω καὶ τὰ ὅμοια. ( Vers. 97.) Τὺ δὲ ἐπε- 

30 μέμφεαι κασιγνήτοις, Ls ed: χεῖται ἀντὶ TOU χκασιγ γήτων. ὡς γὰρ τὸ, εὐχωλῆς ἐπεμέμφεται ἐν 
᾿Ιλιάδι, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα * "τὸ, χασιγνήτοις ἐπιμέμφεαι, ἤγουν χρήζεις ἀδελφῶν, ὡς μὴ ὄντων σοι 20 

δηλαδὴ, 1 ivo. λέγῃ € ὅτι ἢ οὐχ εἰσί GOL ἀδελφοί. καὶ ἄλλως δὲ, δύναται καὶ ἐπὶ ἀδελερῶν ὦ ὄντων ἐρωτηϑῆ- 

36d τὸ, ἢ κασιγνήτοις ἐπιμέμφεαι, ἵνα λέγῃ ὅτι ἢ ἀδελφοὺς ἔχων ἐπιμέμφῃ αὑτοῖς ὡς μὴ ἐπικουροῦσί 

σου, ὃ καὶ αὐτὸ ἀπαγορεύει σὺν τοῖς ἄλλοις ὃ Τηλέμαχος, εἰπὼν ὅτι οὐδὲ χασιγνήτοις Ui oi 

μαι, ὡς ἀστόργοις δηλαδὴ, καὶ ἔστι τοῦτο κρεῖττον τοῦ πρώτου, ὡς δηλώσει εὐθὺς τὰ ἐφεξῆς. 

CVers. 99- sqq. ) Or σχηματίζων ᾿Ὀδυσσεὺς ἐν ἐπηκόῳ Τηλεμάχου χαὶ Εὐμαίου τὸν λόγον iode αἱ 

γὰρ ἐγὼν οὕτω νέος, εἴην τῷδ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ, ἤγουν νεάξοιμι χατὰ σὲ ἔχων ὃν ἔχω ϑυμὸν, ἢ παῖς ἐξ Ὀδυσῆος 

ἀμύμονος ἠὲ καὶ αὐτός. χαὶ ἰδοὺ αὐτός ἐστιν i? λαλῶν Ὀδυσσεὺς, λανϑάνων xoi τὸν υἱὸν καὶ τὸν 

Εὔμαιον. χαὶ λαλῶν μὲν. τἀληϑὲς μὴ, voovuz*vog δέ. τέρπει δὲ 6 ὅμως οὕτως ὃ ποιητὴς τὸν ἀκροατὴν 50 

40 τῷ σχηματισμῷ. εἶτα ἐπάγει, κατὰ ϑυμὸν ἐνδιάϑετον" αὐτίκ᾽ ἔπειτα ἀπ᾽ ἐμεῖο κάρη τώμον ἀλλότριος 

φὼς ἤγουν πολέμιος, εἰ μὴ ἐγὼ χείνοισι κακὸν πάντεσσι γενοίμην ἐλϑὼν ἐς μέγαρον Ὀδυσῆος. ἐπεὶ δὲ 

ἀνεξέλεγχτον τὸ τοῦ ξένου αὔχημα καὶ ὑποδύσκολον, ἐπιφέρει ἀντιπαραστατικῶς τὸ, εἰ δ᾽ αὖ μὲ πληϑύι 

δαμασαίατο μοῦνον ἐόντα, βουλοίμην κ᾽ ἐν ἐμοῖσι καταχτάμενος μεγάροισι τεϑνάμεν, ἢ τάδε γ᾽ αἰὲν 

ἀεικέα ἔργ ̓ δράασϑαι. & καὶ διασκευάζων φησί" ξείνους τε στυφελιξομένους, δμωάς τε γυναῖκας δυστά- 
ζοντας ἀεικελίως χατὰ δώματα καλὰ, καὶ οἶνον διαφυσσόμενον, καὶ σῖτον ἔδοντας μὰψ αὕτως ἀτέλε- 
στον ἀνηνύστῳ ἐπὶ. ἔργῳ, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ ἀτέλεστον. ἐρεϑισμοὶ δὲ ταῦτα τοῦ Τηλεμάχου ὡς ἂν ἐπὶ 

2 
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πλέον ϑυμωϑείη κατὰ τῶν μνηστήρων. ᾿Ενταῦϑα δὲ δοκεῖ ὃ ξένος à ἐνστατικῶς μὲν εἰπεῖν, ὡς ἐγὼ νέος 
ὧν κατὰ σὲ τὸν Τηλέμαχον πᾶσιν ἂν τοῖς μνηστῆρσιν ἐγενόμην xaxOv' χατὰ δὲ ἀντιπαράστασιν, ὅτι 
κἂν εἰ μὴ ἐγενόμην αὐτοῖς κακὸν ἀλλ ἔπεσον φονευϑεὶς, οὐκ ἂν ἣν ak οὐδὲ τοῦτο ἀβούλητον. χαὶ οὕτως 

ἀντιπίπτει τῷ Τηλεμάχῳ εἰπόντι μὴ δύνασϑαι αὐτὸν ἕνα ὄντα πρῆξαί τι παρὰ σπολλοῖς. Ὅρα δὲ ὡς ἐν 
40 εὐχῆς τύπῳ εἰπὼν κεῖϑε εἴην Ὀδυσσεὺς ὦ ὡς ἂν ποιήσαιμι τὰ καὶ τὰ, λαλεῖ ἐν σχήματι ἀλλοτρίῳ ἐμφαντι- 

κῶς , & meg ἐν τοῖς ἑξῆς ποιήσει αὐτός. ὑπανοίγει δὲ τὴν ἔμφασιν οὐ μόνον τὸ, ἠὲ καὶ αὐτὸς, ὁ Ὄδυσ- 
σεὺς δηλαδὴ, ὡς εἴρηταί, ἀλλὰ xci τὸ, ἐν ἐμοῖς μεγάροις τεϑνάμεν. καὶ ὅμως ἠχφείωσαν τὸ σχῆμα 
τοῦτο τινὲς, παρεμβαλόντες μετὰ τὸ, ἠὲ καὶ αὐτὸς, τὸ, ἔλθοι ἀλητεύων, ἔτι γὰρ καὶ ἐλπίδος αἶσα. 
τοῦ γὰρ τοιούτου στίχου παρεντεϑέντος, ἐγκόπτεται ὃ εἱρμὸς τῆς εὐφυοῦς ἐμφάσεως. διὸ καλῶς οἱ πα- 
λαιοὶ ἐπιστήσαντες ἐνόϑευσαν τὸν στίχον ὀβελίσαντες,. εἰ μὴ ἄρα τις εἴπῃ , ὡς ἐπίτηδες ὃ ῥηϑεὶς στίχος 10 
ὑπὸ Ὀδυσσέως παρενεβλήϑη, Ov αὐτὸ μάλιστα τοῦτο ἵνα ὴ ἕμφασις ἐπισκιασϑῇ, καὶ μὴ ὑποπτευϑῇ 
διὰ τὸ εὐσύνταχτον τοῦ σχηματισμοῦ, ὅτι Ὀδυσσεύς ἐστιν ὃ λαλῶν. διὸ καὶ τὸ, νέος εἴην , πρὸς ἐπί- 
xvii ἑαυτοῦ ὁ ̓ Οδυσσεὺς à ἔφη, ὡς μὴ τοιοῦτος φαινόμενος, καὶ τὸ , τῷδ᾽ ἐνὶ Dung , ὡς προϑυμίαν 
μὲν ἔχων, ἰσχὺν δὲ δηϑὲεν μὴ ἔχων. (Vers. 102. ) To δὲ ἀλλότριος φὼς, κακοῦ δηλοῖ ἐπίτασιν. πολέ- 

μιος γὰρ ἀνὴρ ἀνελών τινα οὐκ ἀρκεῖται οὕτω ποιήσας, ἀλλὰ καὶ προσαικχίξεται τὸν πεσόντα, καὶ ἕτερα 
δὲ δεινὰ ἐπ᾽ αὐτῷ ποιεῖ, (Vers. 105.) Τὺ δὲ εἴ με πληϑύϊ δαμάσαιντο, ἐντρέπων τὸν Τηλέμαχον εἶπεν, 

50 ὃς εὐλαβεῖται τοὺς μνηστῆρας ὡς πλέονας. (Vers; 108.) Ἔν *0à τῷ, ξείνους στυφελιζομένους καὶ ἑξῆς, 
ὅρα ὡς δυνάμενος παϑητικῶς εἰπεῖν πάντα; οἷον, ξείνους στιυρελεξομένους» δουλίδας ὀυσεαξυμένας, 

οἶνον διαφυσσόμενον, σῖτον Dates evo s ὅ δὲ ὃν mao £v ἔϑετο, πάϑος δηλαδὴ χαὶ ἐνέργειαν σχημα- 
τίσας οὕτως ποιχιλώτερον, χαὶ τοὺς ξένους uiv χαὶ τὸν οἶνον ἐκϑέμενος πάσχοντας ὑπὸ μνηστήρων, 590 
τοὺς μὲν, τὸ στυφελίζεσϑαι ἤγουν ἐστυμμένως ἑλίσσεσθϑαι, τὸν δὲ τὸ ἀντλεῖσϑαι, ἐπὶ δὲ τῶν δουλίδων 
καὶ τοῦ σίτου μνησϑεὶς τῶν μνηστήρων ἐνεργούντων. βίαν μὲν εἰς τὰς δμωὰς, δαπάνην δὲ εἰς τὸν σῖτον. 

ἐν οἷς ϑαυμασία καὶ ἡ εὐταξία τοῦ σχήματος" εἰπὼν γὰρ ξέγους προπηλακιξομένους τοὺς πάσχοντας 

rm aa τὴν ὕβριν, εἶτα τοὺς ἑλκυσμὸν ποιοῦντας μνηστῆρας ἕν τῷ δμωὰς ῥυστάζοντας, φυλάσσει καὶ 

ἐφεξῆς τὴν τοῦ σχήματος ὁμοιότητα, εἰπὼν χαὶ οἶνον διαφυσσόμενον, € ὃς πάσχει. τὸ ἀντλεῖσϑαι καὶ σῖτον 

ἔδοντας τοὺς ποιοῦντας τὴν τοῦ σίτου δαπάνην. (Vers. 109.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ῥυστάζειν βίαιον δηλοῖ 

ἑλκυσμὸν γυναικῶν ὡς ἐπὶ πολὺ, xac καὶ τὸ ἑλκῆσαι, ὡς προδεδήλωται. Τὸ δὲ ἀφύσσειν δόξοι ἂν ἐκ 
τοῦ ὕειν γίνεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὃ ὑετός. ὕει μὲν γάρ πως εἰς πίϑον ἢ ἀμφιφορέα ὁ πληρῶν ὑγροῦ, 

θο ἀφύει δὲ xai ἀφύσσει παραγώγως 0 ἐχχκενῶν ἤτοι ἐξαντλῶν. ὃ ὅτε μέντοι ἐκ "πληγῆς ἀφύσσονταί nov ἕτερα, 
ἐχεῖ καὶ ἀπὸ τοῦ στερεῖσϑαι τῆς συμφυΐας αὐτὰ, ἡ λέξις ἐτυμολογεῖσϑαι, λέγεται. (Vers. 111.) Τὸ δὲ 50 

μὰψ αὕτως ἐκ παραλλήλου ταυτὸν νοοῦσι, δηλοῦντα ἐ ἐπίτασίν τινὰ τοῦ μάτην διὰ τοῦ διπλωϑῆναι ὁ ὁμοῦ 

κείμενα. Τὸ δὲ à ἀνηνύστῳ ἐπὶ ἔργῳ, ἀναλόγως ἐ ἔχει. εἰ γάρ ἐστι τὸ ἀνυστὸν, ἔστι καὶ τὸ ἀνήνυστον. τὸ δὲ 

ἀνήνυτον ἀπέῤῥιψε τὸ σίγμα ὁμοίως τῷ, γνωτὸς καὶ ἀλλόγνωτος, ὧν mona oye τὸ γνωστὸς, ἔτι δὲ καὶ 

χατὰ τὸ ἐραστὸς ἐρατὸς ὃ ἐπιϑυμητὸς, ὅϑεν καὶ ἡ Ἐρατὼ Μοῦσα, καὶ κατὰ τὸ, ἀγάζω ἀγαστὸς, καὶ ἄπε- 
17 7θθλεύσει τοῦ σίγμα καὶ τροπῇ τοῦ T oso re ἀγαϑόν. κεῖνται δὲ ἐτέ "god: καὶ ἄλλα τοιαῦτα" ὧν καὶ τὸ, 

ϑαυμαστὰ ϑαυματὰ παρὰ Πιυδάρῳ. δοχεῖ δὲ ὅμως καὶ τὸ ἀνήνυτος ἐκ τοῦ ἀνυτὸς γίνεσϑιαι , οὗ δίδω- 

σιν ἔμφασιν 0 Avvrog τὸ κύριον, προπαροξυνϑεὶς πρὸς σημασίαν διάφορον. ( Vers. 117.) Ὅτι λυπη- 

οὖν ἐστι τῷ Τηλεμάχῳ μὴ ς πολύ ψυχοὺν αὐτῷ εἰναι τὸ γένος, ἀλλὰ κατὰ μοναδικὴν σειρὰν καταβαίνειν τὴν 
διαδοχὴν στενοχωρουμένην εἰς τηλυγέτους: φησὶ γάρ' ὧδε γὰρ ἡμετέρην γενεὴν μούνωσε Κρονίων" 

100 περ ἑρμηνεύων ἐπάγει" μοῦνον “Τ]αέρτην ᾿Δρκείσιος υἱὸν ἔτικτε. μοῦνον δ᾽ avr Ὀδυσῆα πατὴρ τέλκεν. 4o 
αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς μοῦνον ἔμ᾽ ἐν μεγάροισι τεκὼν λίπεν, οὐδ᾽ ἀπόνητο, τουτέστιν οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ ὠφελήϑη, 
ὡς εἰκὸς ὠφελεῖσϑιαι πατέρας ὑπὸ τέκνων. διὸ, τουτέστι διὰ τὴν τοιαύτην μόνωσιν, δυσμενέες μάλα μυ- 
ρίοι εἰσὶν ἐν οἴκῳ, λέγων τοῦτο περὶ μνηστήρων τῶν ἐχ Δουλιχίου καὶ Σάμης χαὶ Ζακύνϑου καὶ ᾿Ιϑάκης. 
τύσσοι γὰρ, ὡς χαὶ ἄλλ αχοῦ ἐῤῥέϑη, μητέρα ἐμὴν μνῶνται, καὶ τὰ ἐφεξῆς τῶν καὶ ἑτέρωϑι γραφέν- 
των. (Vers. 118, ) Ὅρα δὲ ὅτι τε τρεῖς, στίχου ἐφεξῆς ἔχουσι κείμενον. ἐξ ἀρχῆς τὸ μοῦνον. κατὰ σχῆμα 

20 ἐπαναφορᾶς, οἷς σύστοιχον καὶ τὸ ἐ"μούνωσε, ( Vers. 117.) καὶ ὅτι τὸ ἐμόνωσεν ἀντὶ τοῦ ἀῤῥένων παί- 
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δὼν 2 ἐστέρησε τῶν ἐπέχεινα ἑνὸς, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, οὔ τι κασιγνήτοις ἐπιμέμφομαι τὸ πρὸ ὀλίγων ῥηϑέν" 
597 πῶς γὰρ ἂν τις μέμφοιτο οἷς οὐδόλως ἐ ἔχει; χατὰ μέντοι τὴν προῤῥηθεῖσαν. ἑτέραν ἑρμηνείαν τὴν νοοῦ- 

σαν τὸ, ἢ κασιγνήτοις ἐπιμέμφεαι ἀντὶ τοῦ ἢ χφήξεις κασιγνήτων, οὐκ ἂν ἔχοι ὃ “Τηλέμαχος. εἰπεῖν OTL 

οὗ κασιγνήτοις ἐπιμέμφομαι. πῶς γὰρ ἂν τοῦτο εἴποι ὃ χρήξων μάλιστα κασιγνήτων διὰ τὸ μεμονῶ- 
σϑαι; ( Vers. 118.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἐπιμείνας τῇ ἀπὸ τοῦ τίκτειν κινήσει ὅμως ὡς ἐνὴν ἤλλαξε "πολυει- 30 

δῶς τὰς ἐχεῖϑεν λέξεις διὰ τοῦ, οἷον ἔτικτε, xat, πατὴρ τέἕκχε ERSTE τεχὼν λίπε. C Vers. 121.) Τὸ δὲ 

μάλα μυρίοι ὅμοιόν ἐστι τῷ, μάλα μυρίαι, ὃ φϑάσας εἶπε διὰ τοὺς ὕας. οὔτε γὰρ ἐχεῖναι ἀληϑῶς 

μᾶλα μυρίαι, ὡς προεδηλώϑη, οὔτε μὴν οἱ μνηστῆρες, πολὺ ὄντες ἐλάττονες δὲ ἐχείνων. ( Vers. 118.) 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι γενεαλογοῦσι Διὸς μὲν καὶ Εὐρυοδίας ᾿Αρκείσιον" αὐτοῦ δὲ καὶ Χαλκομεδούσης “1αέρτην" 
10 τοῦ δὲ xci ᾿Αντικλείας Ὀδυσσέα: οὗ xci Πηνελόπης Τηλέμαχον" αὐτοῦ δὲ καὶ Πολυκχάστης τῆς JNéoro- 

ρος Περσέπτολιν, ὡς ᾿Ησίοδος. Τηλεμάχῳ δ᾽ ἂρ ἔτιλχτεν ἐύζωνος Πολυκάστη Νέστορος ὁπλοτάτη 40 
κούρη Νηληϊάδεω Περσέπτολιν μιχϑεῖσα διὰ χρυσῆν ̓ Αφροδίτην. ᾿4ριστοτέλης δὲ ἐν ᾿Ιϑακησίων πολι- 
τείῳ καὶ “Ἑλλάνικος δὲ Τηλέμαχόν φασὶ ᾿Ναυσικάαν γῆμαι τὴν ᾿Αλκινόου καὶ γεννῆσαι τὸν Περσέπτολιν» 
τινὲς δὲ καὶ τοιούτοις λόγοις ἐνευχαιροῦσιν. ἐκ Κίρκης υἱοὶ xaO Ησίοδον ᾿Οδυσσεῖ "ἄγριος καὶ “ατῖ- 

vog, ἐχ δὲ Καλυψοῦς ΜΝαυσίϑοος καὶ Ναυσίνοος. Ὁ δὲ τὴν τηλεγόνειαν γράψας Κυρηναῖος ἐκ i Ka- 

λυψοῦς Τηλέγονον υἱὸν ᾿Οδυσσεῖ ἀναγράφει ἢ Τηλέδαμον" ἐκ δὲ Πηνελόπης Τηλέμαχον zai ᾿Δρ χεσί- 50 
λαον" κατὰ δὲ “Ζυσίμαχον υἱὸς αὐτῷ ἐξ Εὐίππης Θεσπρωτίδος «Ἱξοντόφρων, ὃ ὃν ἄλλοι Δόρυκλόν φασί. 
“Σοφοκλῆς δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς ὐφύαλον ἱστορεῖ, ὃν ἀπέχτεινε Τηλέμαχος. ὁ δὲ τοὺς γνόστους ποιήσας 

Κολοφώνιος Τηλέμαχον μέν φησι τὴν Κίρκην ὕστερον 7 ice Τηλέγονον. δὲ τὸν ἐχ Κίρκης ἀντιγῆμαι 

20 Πηνελόπην. περιττὰ ταῦτα καὶ χενὴ ̓μοχϑηρία. εἰ δ᾽ οὖν στενῶς φράζοιντο, μικρὸν τὸ βλάβος. 
( Vers. 123.) " Ert ἰστέον καὶ ὡς ἐν τῷ ῥηθέντι χωρίῳ τεσσάρων μνησϑεὶς νήσων Δουλίχιον μὲν καὶ 
Σάμην δίχα ἐπιϑέτων προάγει, Ζάκυνϑον δὲ ὑλήεντα. συνήϑως λέγει , χραναὴν δὲ τὴν πατρίδα ᾿18ά- 
κην, ὃ δηλοῖ τὴν τραχεῖαν. ὅϑεν μέχρι καὶ νῦν τινὲς τῶν μὴ κατὰ γλῶσσαν λογάδα ὁμιλούντων τὴν 

ἄπηλον γῆν ξηρὼν eot φασὶν ὡς τὸ κάκαρον ye κρανίον ἐχεῖνοιν νοοῦσιν. ( Vers. 130.) Ὅτι στέλλει 

Τηλέμαχος τὸν Εὔμαιον ἀγγελοῦντα τῇ Πηνελόπῃ, ὅτι σῶς ἐστὶ καὶ ἐκ Πύλου ἦλϑεν. ἐπισκήπτει δὲ 

μόνῃ τῇ μητρὶ ἀπαγγεῖλαι, τῶν δ᾽ ἄλλων, φησὶ, μήλτις Ayer» πευϑέσϑω. ( Vers.1354.) πολλοὶ 6o 
γὰρ ἐμοὶ κακὰ μηχανόωνται" 0 περ ἀνδρὸς λόγος πολλοὺς ἐπιβούλους ἔχοντος. ὋὉμηρικῆς δὲ καὶ τοῦτο 
δεινότητος οἰχονομία, ἵνα λείψαντος καὶ τοῦ Τὐμαίου σχοίη χώραν πιϑανῶς ὃ τοῦ πατρὸς ἀναγνωρι- 
σμὸς ἐν ἀδείᾳ γενέσϑαι. ( Vers. 136.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἀορίστως εἰπόντος τοῦ Τηλεμάχου ὡς πολλοὶ 

20 αὐτῷ καχὰ μηχανῶνται καὶ μή τις πευϑέσϑω, καὶ ὡς οἷον εἰπεῖν μυστηριασϑέντος, λέγει Εὔμαιος" γινώ- 

σχω, φρονέω, τά γε δὴ νοέοντι κελεύεις, τρὶς φράσας τὴν αὐτὴν ἔννοιαν. νοεῖ δὲ πάντως ὃ Εὔμαιος 
πολλοὺς τούς τε μνηστῆρας καὶ τῶν πολιτῶν οὐκ ὀλίγους καὶ τῶν δουλίδων “πολλὰς, ἅ πὲρ οὐκ ἐχρῆν! 797 
ἄρτι πρὸς ἔπος φράζειν Τελέμαχον.  ( Vers. 139.) Ὅτι σταλεὶς εἰς τὴν δέσποιναν Εὔμαιος ὑπὸ Τηλε- 
μάχου ἐρωτᾷ, εἰ καὶ «Μαέρτῃ αὐτὴν 000v ἄγγελος ἔλϑῃ δυσμόρῳ, φησίν" ὃς τέως μὲν ὑπὲρ Οδυσσέως 
μέγα ἀχεύων ἔργα τ᾽ ἐποπτεύεσκε, μετὰ δμώων τ᾽ ἐνὶ οἴκῳ πῖνε καὶ ἦσϑεν ( Vers, 141.) ὅτε ϑυμὸς ἐνὲ 
στήϑεσιν ἀνώγοι, ζῶν χαὶ αὐτὸς κατὰ ἡρωϊκὴν ἀφέλειαν. αὐτὰρ νῦν, φησὶν, ἐξ οὗ σύ γε ᾧχεο νηὶ 
“Πύλονδε, oU πώ uiv φασι φαγέμεν καὶ πιέμεν αὕτως, οὐδ᾽ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν. ἀλλὰ στοναχῇ τε γόῳ τε 
ἧσται ὀδυρόμενος, ( Vers. 145. :) φϑινύϑει δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεόφιν χρὼς, τουτέστι μόνον τὸ ἐπιφαινόμενον 
τοῦ φωτὸς ἐμπεριλείπεται nera τῶν ὀστῶν διὰ τὸ καὶ λυπεῖσϑαι καὶ ἀσιτεῖν. ( Vers. 140. ) Τὺ δὲ ἐπο- 

Áo πτεύειν, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, γῦν μὲν ὁ ἐπὶ ἔργων τηρήσεως τέϑειται, ὕστερον δὲ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις 

ἑερὰ λέξις ἐστὶν, ὡς δηλοῖ χαὶ παρὰ τῷ κωμιχῷ τὸ, μάλ᾽ ἐποπτεύειν δοκῶ. ( Vers. 145.) Τὸ δὲ ἧσται 

ὀδυρόμενος καὶ ἑξῆς, ἐσχημάτισται καινότερον. ἣν δὲ τὸ κοινὸν xci ὀρϑὸν ἧσϑαι ὀδυρόμενον xci φϑι- 
νύϑειν , ἵνα 1 TO πᾶν οὕτως" OU πώ piv φασι φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ἀλλὰ ἦσϑαι ὁδυ- 

ρόμενον xai φϑινύϑειν. "αἴτιον δὲ καὶ νῦν ἡ τελεία στιγμὴ ἐν τῷ, ἐπὶ ἔργα ἰδεῖν, ὅϑεν γέγονεν ἄλλη 10 
συντάξεως ἀρχὴ τὸ, ἀλλὰ ποιεῖ τόδετι. καὶ οὕτω μὲν ὃ Εὔμαιος περὶ τοῦ γέροντος ἐρωτᾷ. ( Vers. 147.) 

508 Τηλέμαχος δὲ δεικνύς τε ἅμα ὡς οὐ χρὴ τοῖς μὴ πάνυ ἀναγκαίοις ἐνασχολεῖσϑαι παρὰ τὸ δέον, καὶ ἅμα 
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χαὶ ποικιλίαν ἀγγελίας τιχνώμενος οἷος ὃ ταῦτα πλάττων ποιητὴς, αὐτὸν μὲν χωλύει μὴ πλάξεσϑαι 
εἰχῇ, ἐθέλει, δὲ τῇ μητρὶ ἀναϑεῖναι τὸ ἔργον, ἵνα ἐκείνη ὀτρυνεῖ ἀμφίπολον ἀγγεῖλαι τῷ γέροντι, ἐπει- 

δὸν αὐτὴ μάϑοι € ὃ πὲρ ἐϑέλει. βούλεται δὲ πάντως αὐτὸ τοῦτο μόνον πυϑέσϑαι ὅτι ἐκ Tl Abu τε Ἶλϑεν 

ὃ υἱὸς καὶ σῶς ἐστίν. εἰ δέ τι χαὶ ἄλλο τῆς ἀποδημίας χρὴ μαϑεῖν αὐτὴν, ἐρεῖ αὐτὸς ὁ Τηλέμαχος τῇ 

μητρί. διὸ καὶ ὃ Μέδων μὲτ ̓ ὀλίγᾳ οὕτως ἐρεῖ ἀγγέλλων" ἤδη τοι βασίλεια φίλος πάϊς ἐκ Πύλου εἰλή- 

λουϑεν. Ἔστι δὲ ἡ τοῦ Τηλεμάχου φράσις τοιαύτη" ἄλγιον, τουτέστι λυπηρὸν μέν ἐστι τὸ οὕτω τὸν 
γέροντα πάσχειν ἢ ἀλλ ἔμπης μιν ἐάσομεν, ἀχνύμενοί περ, ἢ ἀχνύμενόν πέρ. ( Vers. 148.) & γάρ πως 
εἴη αὐτά, gera πάντα βροτοῖσι, πρῶτόν χὲν τοῦ “πατρὸς ἐλοίμεϑα νόστιμον ἥμαρ, , τουτέστιν, εἴ mp 
αὐϑαίρετα ἢ) μᾶλλον αὐτόϑεν à ἀγειρόμενα ἢ ἀγρευόμενα καὶ παραυτὰ γινόμενα ἣν τοῖς ἀνϑρώποις πάντα 

20 τὰ πρά) γματα, πρῶτον ἂν "τὸν τοῦ Οδυσσέως εἰλόμεϑα γόστον, ἀλλὰ μὴν οὐκ αὐτάγρετα πάντα βυροτοῖρ, 10 
λείπει γὰρ ἐνταῦϑα τῷ τοιούτῳ ὑποϑετιχῷ σχήματι ἡ λεγομένη πρόςληψις, ὑπομενετέον ἄρα. καὶ ἔστι 
πως τὸ σχῆμα τοῦτο γνωμολογία λανϑάνουσα, ὡς εἴ τις εἴποι" εἴ στὲρ ἣν τοῖς ἀχαρίστοις χαίρειν , &U 

ἂν ἔσχε τῷ δεῖνε ἀχαρίστῳ ὄντι. χἀνταῦϑα γὰρ ἡ πρόρληψις γνωμικὴ οὖσα τὸ, ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔστε 
τοῖς ἀχαρίστοις χαίρειν, ἔξωϑεν ὡς εἰχὸς νοηϑήσεται. εἰ δέ ποτέ τις μιχρόν τι παραποιήσας εἴπη, oU 

γάρ πὼς αὐτάγρετα πάντα βροτοῖς, ὀρϑὸν ἂν τότε ποιήσειε γνωμιχόν. (Vers. 147.) Τὸ δὲ ἄλγιον 
χεῖταί που χαὶ πρὸ τούτων παροιμιακῶς ἐν τῷ, ἄλγιον οὐ γὰρ τῷ δεῖνι τάδε ἐλυσιτέλησεν. ἐνταῦϑα δὲ 
ὃ τοιοῦτος ὅλος στίχος οἰχεῖος ῥηϑῆναι, ὅτε διάτι χατεπεῖγον οὐ γίνεται τοῦ ἀχνυμένου ἐπιστροφή. χαὶ 
τοιαῦτα μὲν ταῦτα. ( Vers. 150.) ὃ δὲ Τηλέμαχος παραγγέλλει τῷ δούλῳ xol τὸ, ἀλλὰ σύ γ᾽ ἀγγείλας 
ὀπίσω κίε, μηδὲ χατ᾽ ey ροὺς πλάζεσϑαε, ἤγουν πλάξου, μετ᾿ ἐχεῖνον, ἤγουν δι᾿ ἐκεῖνον τὸν "apri 

εἰπὲ δὲ τῇ μητρὶ ἀμφίπολον ταμίην ὀτρυνέμεν ὅττι τάχιστα χρύβδην' κείνη γάρ, xtv, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀγγεί- 20 
λειξ γέροντι. Καὶ ὅρα ὅτι δυνάμενος εἰπεῖν ὀτρυνέμεν ἀγγεῖλαι γέροντι χαὶ οὕτως ἀπαλλαγῆναι πολυ- 

50 Zoyíec , ὃ δὲ εἰπὼν "μόνον τὸ ὀτρυνέμεν ̓ ἀϑαχασίοος ἐπήγαγε τὸ, κείνη γάρ χὲν ἀγγείλειε γέροντι. γοητέον 

δὲ ὦ ὡς εἰ χαὶ μὴ ἐξεφωνήϑη που ἐν τοῖς ἑξῆς γενέσϑαι τοῦτο, ἀλλὰ, ὡς εἰχὸς, χατὰ τὸ “σιωπώμενον à ἔσταλ- 
ται ἡ ταμία εἰς τὸν γέροντα. (Vers. 153.) Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ χρύβδην, ὅμοιον ὃν τῷ, τῶν 
δ᾽ ἄλλων μή τις πευϑέσϑω, ὃ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. (Vers. 155.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἐν τῷ, πέδιλα δη- 
σάμεγος ὑπὸ ποσὶ, τὰ ὑποδήματα ἐτυμολογεῖ, ταυτὰ δηλαδὴ τοῖς πεδίλοις ὄντα. ( Vers. 157.) Ὅτι 
μετὰ τὴν Εὐμαίου εἰς τὴν πόλιν ὑποχώρησιν προελϑὼν Ὀδυσσεὺς τοῦ σταϑμοῦ ἐντυγχάνει τῇ AO qw, 

4o ὅτε σχεδὸν ἐλϑοῦσα ἐκείνη δέμας ἤϊκτο γυναικὶ καλῇ τε μεγάλῃ τε καὶ ἀγλαὰ ἔργα "εἰλδυίῃ. εἶτα εἰσελϑὼν 
ἀναγνωρίζεται τῷ υἱῷ. ἔδει γὰρ πάντως ἐξελϑόντα τὸν Ὀδυσσέα περιεργάσασϑαι πρῶτα μή τις ἔξω 
που ὧν καὶ μαϑὼν τὰ ἔσω γινόμενα ϑήσει ἀνάπυστον τὸ τέως χρυπτόμενον. (Vers. 191.) Κλαύσον- 80 ᾽ 
ται γὰρ, ὡς εἰχὸς, καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Τηλέμαχος ἐπὶ τῷ ἀναγνωρισμῷ καὶ διαχεϑήσονται καὶ κατατε- 
γοῦσι ῥήσεις μαχράς. τούτοις δὲ καιρὸν χρὴ ἐπιστῆσαι τὸν δέοντα. ὧν πάντων ταμίας ὃ ἔμφρων τοῦ 
᾽Οδυσσέως λόγος χαὶ ἡ σύνεσις ᾿Αϑηνᾶ, ἣν πλάττει Ὅμηρος ὑποτιϑεμένην τὰ ποιητέα τῷ Ὀδυσσεῖ. 

5o (Vers. 1 59. ) ἔστη γάρ, φησι, κατ ᾿ἀντίϑυρον κλισίης, τουτέστιν ἀντικρὺ τῆς ϑύρας, ᾿Οδυσὴϊ φανεῖσα. 500 

χαὶ T λέμαχος μὲν οὐκ εἶδεν αὐτὴν (Vers. 160. ) οὐδ᾽ ἐνόησε. μόνῳ γὰρ ἐπεφάνη τῷ Ὀδυσσεῖ, ov μὴν 
χαὶ τῷ υἱῷ, κατὰ μὲν τὴν ἀλήϑειαν, ἐπεὶ οὐκ εἶχε νοῆσαι Τηλέμαχος τὰ ἔνδον χρυπτικῶς τῷ Ὀδυσσεῖ 
μελετώμενα, χατὰ δὲ τὸ φαινόμενον τῆς ποιήσεως, οὐ γάρ πως πάντεσσι ϑεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς. 
( Vers. 162.) ἀλλ Ὀδυσσεύς τε χύνες τε ἴδον, οἷς δηλαδὴ οὐκ ἐπέκρυψεν ἑαυτὴν ἡ μυϑικὴ dva, καὶ 
δὴ οὐχ ̓ὑλάοντο, ( Vers. 163.) κνυζηϑμῷ δ᾽ ἑτέρωσε διὰ aep polo φόβηϑεν, τουτέστιν ἔφυγον εἰς 

6o ἕ ἕτερόν τι μέρος τοῦ σταϑμοῦ, Ἀὸν καὶ κλισίαν νῦν τε ἔφη καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. χαὶ οἱ μὲν κύνες οὕτως 4o 
ἔφυγον διὰ τῆς ̓ 4ϑηνᾶς , ἵνα μὴ παρόντες χαὶ ἐμπηδήσαντες τῷ Ὀδυσσεῖ παράσχοιεν αὖϑιες πράγματα, 
( Vers. 164.) ἡ δὲ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε τῷ ̓ Οδυσσεῖ, ἵνα δηλαδὴ μὴ φωνήσασα ἐξακουσθϑείη τῷ Τηλεμάχῳ, 

17 θϑνόησε δὲ "δῖος Ὀδυσσεύς. ἐκ δ᾽ ἦλϑε μεγάροιο παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς, ( Vers. 166.) στῇ δὲ πάροιϑ' 
αὐτῆς, τουτέστιν οὐκ ἦλϑεν ὀπίσω τοῦ δεόντως ἐν τοῖς ἑξῆς φρονῆσαι. ( Vers. 168.) xoi τὸ ἐντεῦϑεν 
ἡ μυϑιχὴ uiv ᾿4Δϑηνᾷ πρὸς δὲ ἀλήϑειαν ἀγχίνοια ἡ τοῦ ἥρωος ὑποτίϑεται αὐτῷ, γνωρισϑῆναι τῷ υἱῷ, 
φησὶ γάρ" ἤδη νῦν σῷ παιδὲ ἔπος φάο μηδ᾽ ἐπίκευϑε, ὡς ἂν μνηστῆρσι ϑάνατον καὶ κῆρ᾽ ἀραρόντε 
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ἔρχησϑον προτὶ ἄστυ, καὶ οὐδ᾽ ἐγὼ αὐτὴ δηρὸν ἀπέσσομαι. τὸ δ᾽ ἐντεῦϑεν εἰσελϑὼν Ὀδυσσεὺς χαὶ γνω- 

ρισϑεὶς xc ἀναλκινήσας τὸ βουλευτικὸν λαλεῖ μετὰ τοῦ υἱοῦ τὰ περὶ τῶν ἑξῆς, Ὁμήρου οἰκονομοῦντος δι 10 
εὐχρένειαν τὰ τοιαῦτα κατὰ συνήϑη σχηματισμὸν προεκϑετικόν. ( Vers. 162.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι πρὸς τέρας 

600 ἐλαλήϑη τὸ μὴ ὑλάειν τοὺς κύνας" ἐχρὴν γὰρ ᾿4ϑηνᾶς ἐπιφανείσης τερατολογηϑῆναν καὶ τοιοῦτόν τι, 

ὡς ἄρα πτοηϑέντες αὐτὴν οἱ κύνες ἔφυγον. (Vers. 165.) διὸ χρεῖττον ἐστὶ ποιὸν χλαυϑμὸν τῶν κυνῶν 
γοῆσαι τὸν ανυζηϑμὸν ἢ πὲρ ποππυσμόν τινα κατὰ τοὺς παλαιοὺς καὶ ποιὸν ἦχον, ὃν Ὀδυσσεὺς ἐποίη- 
σὲν ἐπὶ συστολὴ τῶν κυνῶν. 4ῆλον δὲ ὡς ἐκ τοῦ χνυξῶ χνυζήσω ὃ ̓ ανυζηϑμὸς, ὡς ὀρχήσω ὀρχηϑμὸς, 20 

καὶ ὡς ἄλλο ῥῆμα τοῦτο παρὰ τὸ, κνυζώσω δέ οἱ ὅσσε, καϑὰ καὶ ἐκεῖ δεδήλωται, ὥςτε τὸ κνυζῶ πολ- 

λαῖς μὲμέρισται συξυγίαις. τριχῶς γὰρ φέρεται" κνυζῶ κνυζεῖς, κνυξῶ χνυζᾷς, ὡς ἐν τοῖς τοῦ de 0 
10 χαὶ χνυζῶ κνυζοῖς. ov πολλὰ δὲ τῶν περισπωμένων ῥημάτων οὕτω ied ec πλείω δὲ τὰ καὶ περ 

σπώμενα, ὡς δῆλον ἔκ τε τοῦ στέρεσϑαι xal στερεῖσϑάι καὶ μυρίων ἄλλων, iy οἷς καὶ τὸ ξυρεῖσϑαι p 

ξύρεσθαι, ov μετοχὴ παϑητικὴ παρὰ τῷ δειπινοσοφριστῇ τὸ, ξυρόμενοι καὶ λεαινόμενοι διετέλουν ἄνδρες 
"ὄντες, ἔνϑα ἃ ὅρα τὸ, ἄνδρες ὄντες, ῥηδὲν σχωπτικῶς χατὰ τῶν ψιλούντων ἀνδρῶν τοὺς πῶ) γωνας, ove 3o 

εὐφυῶς ἔσκωψέ τις ὡς οἷα δοκοῦντας αὐτὸ ποιεῖν διὰ τὸ αἰδεῖσϑαι, εἴ πε ἐρ ἄνδρας αὐτοὺς ἡ φύσις ἄἅπε- 

τέλεσεν. Ὅτι δὲ γυναικεῖον τὸ τοιοῦτον, δηλοῖ χαὶ ὃ χωμικὸς ἐν τῷ, ἡθυλλιῶσαι κἄρτι παρατετιλμέναι. 
(Vers.164.) Τὸ δὲ ἐπ᾿ ὀφρύσι νεύειν, λέγεται χαὶ REA γέύειν, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. τῷ μέντοι 

"loo ἐπιλλίζουσιν οἱ μνηστῆρες, ἤγουν ὀφϑαλμοῖς ἐννεύουσι. καὶ ἔστι xc ἐφραλῇ μὲν κατανεύειν χατὰ τὸ 

ὅλον, ἐπιλλέξειν δὲ καὶ ὀφρύσι νεύειν, 0 καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται, ἀπὸ μερῶν" μέρη γὰρ πάντως κεφαλῇ ἧς 4o 
ὀφρύες χαὶ ἴλλοι, ἐν οἷς φαίνεται χατάνευσις ὥς πὲρ καὺ venerit στόματι γὰρ μύλλειν μὲν ἔστιν, 

20 ἐνγεύειν δὲ οὐκ ἔστιν, ( Vers. 166.) ἡ Ὅρα δὲ καὶ τὸ μέγαρον ἐπὶ σταϑμοῦ ἐνταῦϑα ῥηϑέν" καὶ τὸ παρὲξ 

αἰτιατιχῇ τε Sura diy xci διὰ TOU x γραφὲν ἐν τῷ, παρὲκ μέγα τειχίον αὐλῆς. ἴων 168.) Τὸ δὲ 
φάο, περὶ ov xci προεγράφη, δεύτερόν ἐστι κοινὸν πρόσωπον προστακχτικὸν γινόμενον ex TOU φάσο ἐν- 
δείᾳ τοῦ c. Τὸ δὲ ἀραρόντε δύσχρηστον μὲν εἰς ῥητορείαν" νοῦν δὲ ὑποβάλλει aon" στὸν iv τῷ, ϑά- 50 
vyarov ἀραρόντε, τουτέστι τεχνησάμενοι, τεκτήναντες " λέξις γάρ ἐστι TERTOVUX), X χρόνου δευτέρου ἀορί- 
στου. £x τοῦ ἄραρον γὰρ 5 μετοχὴ ἀραρών. ( Vers. 172.) Ὅτι ἐπεὶ οὐχ NL ἤδη προσέβαλε τῇ τοῦ υἱοῦ 
ὄψει ̓Οδυσσεὺς χαὶ ἣν εἰχὸς ἀπεύξασϑαι αὐτὸν τὴν πατρικὴν ϑέαν μετὰ τὸν ἀναγνωρισμὸν καὶ ἑλέσϑαι 
μηδ᾽ ἂν ἐλϑεῖν, εἰ τοιοῦτος ἐστὶν, ὁποῖον αὐτὸν ἡ Onv& προσεμόρφωσε, πλάττει ἐνταῦϑα μεταβο- 

λὴν αὐτῷ Pignus ὃ ποιητὴς ὑπὸ ᾿Αϑηνᾶς, ἵνα ve φιληϑείη τῷ υἱῷ γενόμενος ὃ πρὶν ἐχεῖγος χαλὸς 

Ὀδυσσεὺς, χαὶ ἅμα, ἵνα καὶ ϑεοφιλὴς φανεὶς ἐπάγηται πυϑανῶς τὸν υἱὸν εἰς τὸ ἐφεξῆς μέγα καὶ χινδυ- 

So vasco ἔργον. γίνεται δὲ καὶ νῦν 1; μεταβολὴ τοῦ ᾿Οδυσσέως κατὰ Ὁμηρικὸν ἔϑος δι᾿ ἐπαφῆς. ῥάβδῳ γὰρ 
ἡ ̓ 4ϑηνᾶ μεταποιεῖ αὐτὸν, καϑὰ καὶ πρὸ τούτων, πλὴν ὅσον ἐχεῖ μὲν οἷα μὴ λαμπροῦ τοῦ πράγματος 
ὄντος ῥάβδον ἁπλῶς εἶπεν ὃ ποιητὴς, ἐνταῦϑα δὲ χρυσέαν ῥάβδον. φησὶ γὰρ, ὅτι χρυσείῃ ῥάβδῳ ἐπι- 
μαδαμένη, ὅ ἐστιν Apoyo μένη "Ann, φᾶρος μέν oi πρῶτον ἐὐπλυνὲς ἠδὲ χιτῶνα ϑῆκεν ἀμφὶ στή- 6o 
ϑέεσσιν, ἀπεναντίας πρὸς τὸ, ῥάκος καχὸν βάλε καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς προπεποίηται. ( Vers. 1 74. ) δέμας 
δ᾽ ὥφελλε χαὶ ἥβην, ἡ κάρψασα πρὶν χρόα καλὸν τῷ Ὀδυσσεῖ ἐπὶ μέλεσιν. cp δὲ μελαγχροιὴς ἐγένετο, 
γναϑμοὶ δ᾽ ἐτάνυσϑεν τῷ κνυζωϑέντι πρὸ τούτων τοὺς καλοὺς ὀφϑαλμούς. χυάνεαι δ᾽ ἐγένοντο γενειώ- 
δὲς 3, ἢ ἐθειράδες ἀμφὶ γένειον, καὶ οὐκέτι κακόϑριξ ὃ ὃ ἀνὴρ, ὡς ἔστιν ἐκ μέρους γοεῖν. χαὶ ἢ μὲν οὕτω 

ποιήσασα ᾧχετο, (Vers. 1 18. sqq. ) ̓Οδυσσεὺς δὲ ἤϊεν ἐς CURE τουτέστιν ἐπορεύετο, ix τοῦ ξίω ἐνε- 

στῶτος, οὗ συναίρεσις τὸ εἴω. ϑάμβησε δέ μιν φίλος υἱὸς, ὡς ᾿εἰχὸς, xci ov μόνον, ἀλλὰ καὶ ταρβη-1799 
4o σας ἑτέρωσε βάλεν ὄμματα, μὴ ϑεὸς εἴη φανεὶς, δηλαδὴ ἐναργής. καὶ τοίνυν λαλεῖ τὸ περιφδόμενον" 

(Vers. 181.) ἀλλοῖός μοι ξεῖνε φάνης νέον ἠὲ πάροιϑεν, ἄλλα δὲ quer ἔχεις, καί τοι χρὼς οὐκέϑ᾽ 
ὁμοῖος. ὧν ὃ μὲν πρῶτος στίχος παροιμιωδῶς ἐπιφωνεῖται τοῖς ἁπλῶς ἀλλοιουμένοις, ὃ δὲ δεύτερος 
παραπλακχείη ἂν ἐπὶ τῶν ἐκ πενίας ἢ εἰδεχϑείας εἰς τὸ ἀνάπαλιν μεταποιηϑέντων. (Vers.185.) Eire 
ἐπιφέρει ὃ νέος καὶ τὰ ἐφεξῆς εἰκότα ῥηθῆναι" 1, μάλα τοι ϑεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὑρὺν ἔχουσιν" ἀλλ᾽ 
ἵληϑε, ἵνα vow χεχαρισμένα δώομεν ἱρὰ, ἠδὲ χρύσεα δῶρα τετυγμένα, τουτέστιν ἐσκευασμένα χρυσῷ. 
φείδεο δ᾽ ἡμέων. ταῦτα δὲ παρῳδηϑήσεταί mors εἰς μέγα τε πρόσωπον. καὶ οὕτω μὲν ὃ Τηλέμαχος. 
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Ὀδυσσεὺς δέ φησιν, ὡς οὔ τί τοι ϑεός εἰμι" τί μ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐίσκεις; ἀλλὰ πατὴρ τεύς εἶμι, τοῦ 

eveza σὺ στεναχίξων πάσχεις ἄλγεα πολλὰ βίας ὑποδέγμενος ἀνδρῶν. (Vers. 187 -) Ἰστέον δὲ ὅτι, oU τί τοι 

ϑεὸς εἶμι xci τὸ ἑξῆς, ἔχοι ἄν ποτὲ παρὸ μεμνεῶς. ῥηθῆναι, ὅτε τις οὐχ ἐϑέλει ἀκούειν ἐπαίνους τοὺς ὑπὲρ 
χο ἑαυτόν. Τὸ δὲ οὗ ἕνεχα σὺ 'στεναχίξων καὶ ἑξῆς, πολυπενϑὴς ἀνὴρ κἀχούσοι ἄν ποϑεν. ( Vers. 174.) 

Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ ἀμφὶ στήϑεσφιν, τὸ ὅλον δηλοῖ σῶμα ὡς ἀπὸ μέρους τοῦ προφαινομένου. διὸ uet ̓ὀλίγα 
ἐρεῖ κάλλιον τὸ, χαλὰ περὶ χροὶ εἵματ᾽ ἔχοντι. “έμας δὲ ὀφέλλεται τῷ Οδυσσεῖ, καϑὰ xci ἐν τῇ τῶν 
«Φαιάκων i. Ἥβην. δὲ οἱ μὲν fied ἐπὶ veeuxijo ἡλικίας τίϑενται, ὅϑεν χαὶ ἡβυλλιᾶν ἐπὶ μειρακί- 

σχης κατὰ τὸν χωμιχόν. ἥβη δὲ ἄρτι ἐπὶ Ὀδυσσέως τοῦ ὠμογέροντος οὐκ ἂν κυριολεκτοῖτο, εἰ μὴ ὅτι γε 
χατὰ μῦϑον, ὡς τῆς AO vag τοιοῦτον ἐχφηνάσης αὑτόν. ἐναλίγκιος γοῦν μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται ἀνδρὶ 

vég. εἰ δ᾽ ἴσως καὶ κυριολεκτεῖται, πρωϑήβης γοῦν τέως οὐκ ἂν εἴη Ὀδυσσεύς. (Vers. 175 ) μελαγχροιὴς 10 
δὲ ἱστορεῖται γῦν φύσει εἶναι ὃ Ὀδυσσεύς. διὸ καὶ τλήμων ἦν. στερεότερα γάρ, φασι, τὰ μέλανα τῶν 601 
σωμάτων, ὡς τὰ λευχὰ εὐπαϑέστερα. ᾿ ̓ Δττικὸς δὲ ἀνὴρ συγκόψας τὸ μελαγχροιὴς μελαγχρὴς λέγει, ὅϑεν 

καὶ Μένανδρος μελαγχρές, φασιν, εἶπε μειράκιον. Τὸ δὲ γναϑμοὶ ἐτάνυσϑεν, ἀντὶ τοῦ ἐπαχύνϑησαν, 

οἱ πρὸ τούτου δηλαδὴ óvcol. χρήσιμον δὲ τοῦτο καὶ εἰς τὸ τανύπεπλος γυνή. οὕτω γὰρ κἀκείνη τανύευ 
τοὺς πέπλους διὰ τὸ ἔμπαχυ. - (Vers. 176.) Ai δὲ κυάνεαι γενειάδες ὑποκινοῦσι μὲν ἀπορίαν διὰ τὸ, 

οξανϑὰς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς ὀλέσω τρίχας, 0 πὲρ ἐν τῷ τέλει τῆς μὶ ῥαψῳδίας" Κεΐρηται δὲ περὶ τοῦ τοιούτου 
ἐχεῖ. οἱ δὲ παλαιοί φασι χαὶ ὅτι πρὸς τὸ πιϑανὸν τῆς τοῦ Οδυσσέως φαλακρώσεως ἐχεῖνο ἐῤῥέϑη. at 

γὰρ ξανϑαὶ τρίχες ἀραιαί, φασιν, εἰσὶ xci εὐχερῶς φαλακροῦνται. ὀλέσω οὖν, φασὶ, τὰς τρίχας 
οὕτως, ὡς ἔμφασιν Hos προὐπαρχούσης ξανϑότητος. καὶ ἔστι σκοπὸς τοῦ τοιούτου λόγου, μὴ ξαν- 

ϑὰς ἀλλὰ κυανέας εἴναι καὶ τὰς κόμας τῷ Ὀδυσσεῖ. Ὅτι δὲ  φαλαχρὸς ὃ ὃ Ὀδυσσεὺς, δηλώσει τὰ ἐφεξῆς. 20 

᾿Ττυμολ λογικὸν δὲ τὸ, γενειάδες ἀ ἀμφὶ γένειον, ἤγουν τρίχες ἀμφὶ τὴν γνάϑον. εἰ δὲ γράφεται ἐϑειράδες, 
δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ ἐϑείρω ἡ ἢ ἔϑειρα, ὡς ἀλλαχοῦ ἐφάνη. Gm αὐτῆς δὲ παράγωγον 7 daga, ὁμοίως 

τῷ, μαῖα μαιὰς, ὡς τὸ, μαιάδος vii. (Vers. 179.) Τὺ δὲ ἑτέρωσε ἔβαλεν ὄμματα, 0 ἐστιν εἶδε, με- 
ταλαβόντες οἱ μεϑ' Ὅμηρον ἔῤῥιψέ ποι ὄψεις ἢ ὀφϑαλμοὺς λέγουσιν, ὡς τοῦ βάλλειν ταυτὸν ποτε 
δηλοῦντος τῷ ῥίπτειν. δύναται δέ τις καὶ ἰλλῷ ἀνδρὶ, 0 ὅ πέρ ἐστι στραβῷ, οὐκ ἀφυῶς ἐπισχῶψαι τὸ ἑτέ- 
ρῶωσε βάλλειν ὦ ὄμματα. (Vers.181.) Τὸ δὲ ἀλλοῖον φανῆναι τὸν ᾿Οδυσσέα νῦν ἤ περ πάροιϑεν ἔχει 
μέν τι xci μεταβολῆς καὶ ἀλλοιώσεως καὶ ἑτεροιότητος ἐξάπαντος. ἔδοξε δέ τισιν ὅμως μεταμορφωτιχὸν 

ϑοτοῦτο εἰπεῖν ἰδιαζόντως. μεταβολὴ μὲν γάρ, φασι, πάϑος κοινὸν ἐπέτε καιρῶν καὶ πράλξεων παντοίων, 
Εὐριπίδης οὖν παριστὰς τὴν τῆς λέξεως δύναμίν φησι" μεταβολὴ πάντων γλυχύ. μεταμόρφωσις δὲ 
μορφὴ χαρακτῆρος χαὶ σώματος, τυπωϑεῖσα εἰς ἕτερον χαραχτῆρα, ὁποῖον, φασὶ, τὸ ἀλλοῖός μοι So 
ξεῖνε χαὶ ἑξῆς. ἀλλοίωσις δὲ προτέρας ὑπολήψεως ποίησις ἑτέρα - ἑτεροίωσις δὲ ἡ ἀφ᾽ ἑτέρου σώματος 

εἰς ἕτερον μεταβολὴ, ὡς τῆς Νιόβης εἰς λίϑον. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ εἰρημένη ; παράδοσις, μὴ ἀκριβωσαμένη 

ὡς οὐχ ̓ ἑτεροιοῦσϑαιυ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑαι οἱ μυϑογράφοι φασὶ τοὺς ἀπὸ σώματος ἄλλου εἴς ἄλλο 
μεταπίπτοντας, ὡς δηλοῦσιν οἱ τὰ περὶ μεταμορφώσεων' ληρήσαντες, δοκεῖ. γοῦν προσφυέστερον εἶναι 

εἰπεῖν τὸν ᾿Οδυσσέα ἠλλοιῶσϑαι γῦν, Ὁμήρου ἐνδιδόντος εἰς τοῦτο ἀρχὴν διὰ τοῦ εἰπεῖν ὅτι ἀλλοῖός μου 
ἐφάνης. ἄλλως δέ γε προσαρμόξει ἐνταῦϑα καὶ τὸ ̓ μεταμορφωϑῆναι, διὰ μόνον τὸ πρόσωπον. ἀρέσκεν 

γὰρ τοῖς παλαιοῖς ἐπὶ προσώπου τιϑέναι τὴν. μορφήν. διὸ χαὶ φασὶν ὅτι εὐειδὴς μὲν ὃ τοῦ εἴδους εὖ ἔχων 
ἤγουν ἅπαν τὸ σῶμα καλὸς, εὔμορφος δὲ ὃ μορφῆς εὖ ἔχων" οἷον εὐπρόσωπος. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. 
(Vers. 184.) Τὸ δὲ ἵληϑι λέγεται μὲν xci ἵλαϑι. σύστοιχον δὲ αὐτῷ καὶ τὸ ἱλήκοις χαὶ τὰ κατ᾽ αὐτό. 

4o ( Vers. 190.) Ὅτι Ὀδυσσεὺς εἰπὼν τὰ ἀνωτέρω δηλωϑέντα υἱὸν "κύσεν, 0 ἐστιν ἐφίλησε, χὰδ δὲ πα- Áo 

ρειῶν δάχρυον ἧκε χαμᾶζε δαψιλῶς οὕτω ὑφ᾽ ἡδονῆς, πάρος δ᾽ ἔχε νωλεμὲς αἰεὶ, τουτέστι, πρὶν μέντοι 
ἐπεῖχεν αὐτὸ, τλήμων χἀνταῦϑα ὧν τότε" οὗ καὶ Ore τῇ 1Π]ηνελόπῃ ἐντύχοι, οἱ ὀφϑαλμοὶ ὡσεὶ χέρα 
ἢ σίδηρος στήσονται" xci Τηλέμαχος δὲ μὲτ ̓ ὀλίγα, ἐπεί περ ἠχριβώσατο, ἀμφιχυϑεὶς πατέρ᾽ ᾿ ἐσϑλὸν 

ὀδύρετο δάκρυα λείβων. ἔνϑα καὶ ἐμφαίνων. οἷος ἦν ἀμφοῖν. γόος φησίν" ( Vers. 215. ) ἀμφοτέροισι δὲ 
τοῖσιν ὑφ᾽ ἵμερος ὦρτο γόοιο. Καὶ ὃ ὅρα τὸ ἵμερος, οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀλλοία ὄρεξις, ἀλλ 1 ἵμερος 0 πέρ ἐστιν 

ἐπιϑυμίας ἐπίτασις. διὸ καὶ παραβολικῶς ὑποδεικνὺς τὸ πρᾶγμα φησί" χλαῖον δὲ λιγέως, ἀδινώτερον 
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περ οἰωνοὶ φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες, οἷσί τε τέκνα ἀγρόται ἐξείλοντο 7 πάρος πετεηνὰ γενέσθαι 

ἃς ἄρα: τοὶ γ᾽ ἐλεεινὸν ὑπ᾿ ὀφρύσι δάκρυον εἶβον. καλῶς à ἄρα καὶ ὃ Εὔμαιος νῦν ἀποδημεῖ, ὡς ἂν καταμό- 

yag ταῦτα γίνοιτο. ( Vers. 220.) εἶτα διασαφῶν τὸν τοῦ γόου ἵμερον ἐπὶ πλέον, φησί" χαὶ δὴ ἂν ὀδυρο- 

μένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, εἰ μ᾽ Τηλέμαχος ἐρωτύσας τὸν πατέρα, ὕπως ἢλϑεν εἰς ̓ Ιϑάκην, ἔπαυσε τὸν 

γόον, τρέψας τὸ παϑητικὸν εἰς ἀφήγησιν. xci ἰδοὺ πρῶτος αὕτη τῷ πατρὶ AE TOU φρόνιμον εἶναι τὸν 

Τηλέμαχον" ὃς καὶ μετ᾽ ὀλίγα δειχνὺς, ὡς καὶ μέγας ὀρϑοῖτ᾽ ἄν ποτε ὑπὸ σμιΐ κροτέρων, ὑποϑήσει. τῷ 50 

πατος, βούλευμά τι καλὸν, ὃ περ ἐχεῖνος οὐχ ἀπέβαλεν. (V ers. 190. ) Ὅρα δὲ ὥς περ ey ἄλλοις, οὕτω 

χαὶ ἐν τῷ, υἱὸν κύσεν, ὅτι τοῦ φιλεῖν τρία δηλοῦντος" τὸ ἀγαπᾶν, τὸ ξενίζειν, καὶ τὸ φιλοφρόνως 

χείλη συμβάλλε εν, ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, τὰ μὲν πρῶτα δύο σημαινόμενα τοῦ φιλεῖν χρηστά εἰσι xa 

10 ποιηταῖς, τὸ δὲ τρίτον φιλῆσαι χύσαι φιλοῦσι γράφειν, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. δῆλον δ᾽ ὅτι κύειν xai 

τὸ rum sive óxlot,- ὃ διαφέρει τοῦ τίχτειν χαϑότι αὐτὸ ἀπαλλάττει τοῦ χύειν. χαὶ φέρεται εἰς τοῦτο 

χρῆσις ἐξ ̓Αντιόπης τὸ, κύουσα τίχτον, ἤγουν κατὰ γαστρὸς φέρουσα εἶτα ἔτεκον. οἱ δέ γε ὕστερον καὶ 

αὐτὸ τὸ τίχτειν χύειν ἔλεγον. (Vers. 214.) Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, ἀμφιχυϑεὶς πατέρα, ἐμφαντιχώτερόν 

"ἐστι τοῦ ἐμφὺς καὶ τοῦ περιφὺς καὶ τῶν ἄλλων, καὶ δηλοῖ τὴν ἄγαν διόλου περισιλ ὁκὴν, δρμηϑὲν ἐκ τοῦ, 

γήδυμος ἀμφιχυϑείς. (Vers. 217. ) Ev δὲ τῇ ἢ ῥηϑείσῃ παραβολῇ σημείωσαι ὅτι ἐξ ἀνομίου παραβολ χὴν 

δμοιότητα καὶ νῦν ἐπορίσατο. φήνη μὲν γὰρ καὶ αἰγυπιὸς ἐπὶ στερήσει τέχνων κλαίουσι λυπούμενοι. 

᾿Οδυσσεὺς δὲ τὸν παῖδα σχὼν κλαίει χαίρων. πρὸς μόνην οὖν τὴν ὀξύτητα τοῦ χλαυϑμοῦ ἡ παραβολὴ ἢ 

καὶ τὸ SUAM τῆς βοῆς, ὡς ἐκεῖ s uLloyyn, ἴσως δὲ χαὶ πρὸς τὸ ἐλεεινόν. (Vers. 216. ) * Ev δὲ 

τῷ, οἰωνὸς xci “ἑξῆς, γένος Bo ὃ οἰωνὸς, εἴδη δὲ ἢ φήνη. καὶ ὃ αἰγυπιός. εἰ δὲ ἴσως ὃ αἰγυπιὸς πάν- 6o 

20 των τῶν ἀετῶν κατηγορεῖται, εἴη ἂν γένος ὑπάλληλον ὃ 6 αἰγυπιὸς, εἶδος δὲ πάλιν αὐτοῦ D] φήνη. πάνυ 

602 δὲ πολὺς ὃ λιγὺς τῶν ἡρώων χλαυϑμὸς, εἰ χαὶ φήνης xci αἰγυπιοῦ ἀδινώτερος ἦν" ὅσῳ δ᾽ ἂν πλείων, 

τοσούτῳ καὶ εὐγενέστερος. τὸ γὰρ μενυρίξειν οὐκ εὐγενές. Ζῴων δὲ ἰδιότητα ἱστόρησεν 7, ̓παραβολὴ, ὧν 

πολὺ τὸ φιλότεχνον. μάλιστα δὲ τοιοῦτον ἢ φήνη, γένος αὕτη ἀετῶδες, ἣν λόγος ἐκτρέφειν καὶ τοὺς 

ἐχϑέτους ἀετιδεῖς. Τὸ δὲ ἐξείλοντο xci νῦν ἀντὶ τοῦ, ὡς ἐξαίρετά τινα ἔλαβον. Πετεηνὰ δὲ τὰ πτῆ- 

γαι δυνάμενα *xoi ὡς εἰπεῖν ἐχπε τήσιμα. (Vers. 219.) Τὸ δὲ ἐλεεινὸν ἀναμεμίχϑαι δηλοῖ καὶ τῷ 800 
pd ἡδονὴν δακρύῳ. ἔλεόν τινα, οἷς δι᾿ ἀνάμνησιν προῦπαρξάντων κακῶν γίνεται. 4ῆλον δὲ καὶ ὅτι ἔν- 

δοξος ἡ 7 παραβολὴ 5, ὡς ἐξ εὐγενῶν γαμψωνύχων οἰωνῶν συγχεχροτημένη. καὶ κλαυϑμὸν δὲ μέγαν ἐμφαί- 

yet τῇ τῶν ἀρετῶν βοῇ, οὐχ᾽ ἁπλῶς ἀλλ ὅτε τῶν φίλων τέχνων ἀποστερηϑεῖεν. ( Vers. 194. ) Ὅτι οὐκ 

ἔχων gov συγκαταϑέσϑαι ὃ Tu MOy0G. πατέρα εἶναι τὸν φανέντα ἢ ἁπλῶς ἄνδρα τινὰ, οὐ γάρ’ πῶ 

So ἐπείϑετο ὃν πατέρα εἶναι, g»iom- οὗ σύ 2 Ὀδυσσεύς ἐσσι πατὴρ ἐμὸς, ἀλλά με δαίμων ϑέλ) ipe ὄφρ᾽ 

ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω. οὐ γάρ πως ἂν ϑνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο c ᾧ αὐτοῦ νόῳ, ἤγουν 

χατὰ ἴδιον αὐτοῦ νοῦν, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελϑὼν ῥηϊδίως ἐθέλων Dein véov ἠὲ γέροντα. ἡ γάρ TOL 

véov ἦσϑα γέρων καὶ ἀεικέα ἕσσο᾽ νῦν δὲ ϑεοῖς ἔοικας, οἵ οὐρανὸν εὐρὺν D LUN ὃ πε s ἄλλος πρὸ τού- 

τῶν ἔφρασεν ἐν τῷ. “μάλα τις ϑεός ἐσσι , τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. καὶ ταῦτα μὲν 6 Τηλέμαχος. ἐν 

οἷς τὸ, οὐ daa πως ἂν ϑνητὸς ἀνὴρ καὶ ὃ ἐφεξῆς αὐτῷ στίχος ἁρμόσοι ἂν εἰς ἔπαινον μεγαλουργοῦ τινὸς 

ἀνδρός. * (Vers. m sqq.) ᾿Οδυσσεὺς δὲ, οὔ σε ἔοικε, φησὶ, φίλον πατέρα ἔνδον ἐόντα, οὔτε τι ϑαυ-τὸ 

pace περιώσιον οὔτ᾽ ἀγάασϑαι. οὐ μὲν γάρ τοι ἔτι ἄλλος ἐλεύσεται ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, ἀλλ 00 ἐγὼ 

τοιόςδε παϑὼν καὶ πολλὰ δ᾽ ἀνατλὰς ἤλυϑον εἰχοστῷ ἐ ἔτεϊ ἐς πατρίδα, γαῖαν" Ü πὲρ ἐπιτομή ἐστι τῆς εἶχο- 

σαετοῦς ἀποδημίας τοῦ Ὀδυσσέως. τοῦτο δέ, φησι, τὸ ἔργον ̓ άϑηνᾶς ἐστὶν, 3 τέ μὲ τοῖον ἔϑηχε ὅπως 

4o ἐϑέλει" δύναται 740" ἄλλοτε μὲν πτωχῷ ἐναλίγκιον, ὡς πρὸ τούτου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε, ὡς νῦν, ἀγδρὲ 

víQ, καὶ καλὰ περὶ χροὶ fier ἔχοντι. ῥηΐδιον δὲ ϑεῷ, ὃς οὐρανὸν εὐρὺν ἔγχει, ini χυδῆναν ϑνητὸν 

᾿βροτὸν ἠδὲ κακῶσαι, οἷον, τὸ μὲν διὰ κάλλους, τὸ δὲ διὰ τοῦ κατ uc αἴσχους. καὶ ἰδοὺ σεμνὴ αὕτη 

“λύσις τῆς τε παρὰ τῷ Τηλεμάχῳ εὐλόγου ἀπορίας καὶ τῆς ἐπὶ τῷ πλάσματι τῷ χατὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν. διὸ 

xai οὐχέτι ἀπορεῖ ἐπὶ πλέον ὁ TT: ἠλέμαχος. ( Vers. 195. ) Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς δηϑεῖσι τὸ, ἀλλά με δαίμων 

ϑέλγει, οὐδ᾽ ἐνταῦϑα ἐπὶ i καλῷ ῥηθέν. ἀπάτην γὰρ νῦν τὸ ϑέλγειν δηλοῖ xa ἐπυτασιν ὀδυρμοῦ, ὡς 

δηλοῖ προσκείμενον τὸ, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω. ἐχφανεστάτη δὲ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἡ φαυ- 
ΟΟΜΜΕΝΤ. iN Opvss. Tou. Il. 
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λότης τῆς λέξεως ἐν τῷ, τοὺς δὲ ἤγουν τοὺς μνηστῆρας Παλλὰς ᾿4ϑηναίη ϑέλξει χαὶ μητίετα Ζεύς. 
20 (Vers. 197.) Τὸ δὲ, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ind  Gàv ῥᾳδίως μεταβαλεῖ τινὰ, ἐγκείμενον φυσιχῶς τῇ τοῦ 

φρονίμου παιδὸς ψυχῇ, ποιεῖ αὐτὸν ἑτοίμως παραδεχόμενον τοὺς τοῦ πατρὸς λόγους ὅτε σεμναῖς ἐννοίαις 
χρώμενος, ὡς ἐῤῥέϑη, δύνασθαι εἴπῃ τὸν ϑεὸν ἀλλοιοῦν ἀνϑρωώπους χαὶ 7 κυδαίνειν ἢ κακοποιεῖν" 
ὃ γνωμικῶς εἶπεν Ὀδυσσεὺς, δύνασϑαι μέντοι αὐτὰ οὐχ᾽ ἁπλῶς, ἀλλὰ ῥᾷον, ὡς καὶ ὃ Τηλέμαχος ἔφη 
καὶ μετ᾽ αὐτὸν ὃ πατήρ. μή ποτε δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ῥηθὲν νόημα ἐκ τοῦ υἱοῦ πορισάμενος ó Οδυσσεὺς 
ἐξ αὐτοῦ ἔπεισεν αὐτὸν κατὰ φιλόσοφον μέϑοδον. ἐξ ὧν γὰρ οἶδε δοξάζειν τὸν Τηλέμαχον, ὅτι δηλαδὴ 
οὐκ ἂν ϑνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ποιεῖ αὐτὰ, ἐξ ἐκείνων αὐτῶν ὁ παλαιὸς ῥήτωρ 
τὸν νέον ἔπεισε τοῖς οἰχείοις, ὅ φασιν, ἑαλωκότα πτεροῖς. Τὸ δὲ ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ὅμοιόν ἐστι τῷ, 
ὅτι μὴ ϑεὸς αὐτὸς, καὶ τῷ, εἰ μὴ ἄρα ϑεὸς αὐτός. ( Vers. 200.) Τὸ δὲ ϑεοῖσιν ἔοικας, κατὰ μὲν 10 
τὸ πληϑυντιχῶς εἰρῆσϑαι σεμνότερόν ἐστι τοῦ, ϑεός ἐσσι, κατὰ δὲ τὸ ἔοικας ἐπιεικέστερον «αἰνεται» 
σεμνότερον δὲ αὐτοῦ τὸ ϑεός ἐσσι διὰ τὸ ἀποφαντιχῶς προενεχϑῆναι. (Vers. 203.) Τὸ δὲ, οὔ σε 
ἔοιχεν οὔτε rw ϑαυμάζειν περιώσιον οὔτ᾽ ἀγάασϑαι, παραινεϑήσεται ὃ μὴ ῥᾳδίως πιστεύων τοῖς 

So ἀληϑῶς φαινομένοις. Ἔστι δὲ τὸ ἀγάασϑαι, τουτέστιν ἐκπλήττεσϑαι, *iniracís τις τοῦ ϑαυμάζειν. 
Τὸ δὲ περιώσιον ἤτοι μέγα, ὡς ἐκ τοῦ περιαύειν γίνεται, ἵνα δηλοῖ πως τὸ περιβόητον, ἐν τοῖς εἰς τὴν 
᾿Ιλιάδα δηλοῦται. (Vers, 227.) Ὅτι συγκεφαλαιούμενος ὃ ποιητὴς διὰ τοῦ Ὀδυσσέως τὸν ἐκ Φαιά- 
xov εἰς ᾿Ιϑάκην πλοῦν, ὡς αὐτοὶ ἄγαγον αὐτὸν εἰς ᾿Ιϑάκην, καὶ ὅτι εὕδοντα ἐν νηΐ ἄγοντες, εἶτα κατέ- 
ϑέσαν εἰς ̓ Ιϑάχην, xoi ὡς πολλὰ ἔδωχαν αὐτῷ, καὶ ὡς ἐν τῷ ( Vers. 252.) vera τὴν beo σπηλαίῳ 
ἐκεῖνα κεῖνται, ὃ xoi πληϑύνων ἐν σπήεσσι λέγει, στίχοις ἐξ ἐμπεριγράφει τὴν τοιαύτην κεφραλαίωσιν, 

ἀο οἷα μὴ ϑέλων μηδὲ νῦν τὰ ἀριζήλως εἰρημένα μαχρολο γεῖν, καὶ ταῦτα πρὸς ἀκροατὴν συνετόν. κεῖται 603 
δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὸ, (Vers.227.) Φαίηκές us ἄγαγον, οἵ τε xai ἄλλους ἀνθρώπους πέμπουσιν, 0 τις 
σφέας εἰσαφίχηται. παρεσημειώϑη δὲ τοῦτο εἰς μνήμην τοῦ καὶ ἐπὶ τῶν ᾿Ιϑακησίων πορϑμέων ἐν τοῖς 
ἑξῆς ῥηθήσεσθαι τὸ, (Vers. 229.) ot πάντας ἀνϑρώπους πέμπουσι xai ἑξῆς, ἁρμόζον ὡς ἴδιόν τι τοῖς 
πορϑμεύουσιν ἐπιλέγεσθαι. ἐν ᾧ καὶ αὐτῷ ἔστιν ἰδεῖν ὅτι ἐκ τοῦ, οἵ καὶ ἄλλους ἀνϑρώπους πέμπουσιν, 
εἰς τὸ ἑνιχὸν κατέβη τὸ, 0 τις σφέας εἰσαφίχηται, διὰ τὸ ἀκριβέστερον. οἱ γὰρ ἁπλῶς πάντας πέμπου- 

δοσιν, ἀλλλ ὃς ἂν tig αὐτοὺς ἔλϑῃ. “Περὶ δὲ τοῦ ὃ τις ἤτοι ὃς τις προδεδήλωται. κεῖται δ᾽ αὐτοῦ χρῆσις 
καὶ utr ὀλίγα ἐν τῷ, ἠδ᾽ ὅ τις οὐκ ἀλέγει. ( Vers. 235.) Ὅτι ϑέλων ὁ ποιητὴς πιϑανολογῆσαι τὴν 
ὑποδύσχολον μνηστηροφονίαν ποιεῖ τὸν Ὀδυσσέα πολυπραγμοῦντα ix τοῦ υἱοῦ τὸν ἀριϑμὸν τῶν μνη- 
στήρων, ὡς ἂν ἢ ἀξιόμαχος ὧν ἀποδύσηται εἰς τὸν ἀγῶνα, 0 καὶ γενήσεται, ἢ μὴ δυνάμενος ἀντιστή- 
σεσϑαι διζήσεται καὶ ἑτέρους συμμάχους. φησὶ γοῦν" ἀλλ᾽ ἄγε μοι μνηστῆρας ἀριϑμήσας κατάλεξον, 30 

Go ὄφρ᾽ εἰδέω ὕσσοι τε καὶ οἵ τινες ἀνέρες εἰσί. καί κεν ἐπμὸν κατὰ ϑυμὸν ἀμύμονα μερμηρίξας φράσσομαι 
(Vers. 558.) εἴ xev. νῶϊ δυνησόμειϊγα ἀντιφέρεσϑαι μόνω ἄνευϑ' ἄλλων, ἢ καὶ διζησόμεϑ᾽ ἄλλους. ὃ δὲ 
ἀδύνατον χρίνων τὴν διὰ μόνων τῶν δύο τούτων ἄμυναν, φησίν" (Wers.241.) ὦ πάτερ, ἤτοι σεῖο 

1801 μέγα κλέος αἰὲν ἄκουον, χεῖράς T. αἰχμητὴν κἔμεναι καὶ ἐπίφρονα βουλήν- δὲ δὴ χρήσιμοι εἰς ἔπαινον 
ἀνδρείου xci φρονίμου τινός" ἀλλὰ λίην μέγα εἶπες. ( Vers. 243.) ἄγη μ᾽ ἔχει, οὐδὲ χὲν e ἄνδρε δύω 
πολλοῖσι καὶ ἐρϑίμοισι μάχεσθαι" ὃ δὴ παρῳδηϑῆναι δύναται, ὅτε τις μικρᾷ δυνάμει μεγίστων κατε- 
πιχειρεῖ. iq οἷς 0 βασιλικὸς νεανίας τὸν τοῦ πατρὸς λόγον πληρῶν ἐπιφέρει" (Vers. 245.) μνηστή- 
ρῶν δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ δεχὰς ἀτρεκὲς, ἤγουν ἀληϑῶς καταμόνας, οὔτε δύω οἷαι, ἀλλὰ πολὺ πλέονες. TOv ὃ 

10 εἴσεαι ἐνθάδ᾽ ἀριϑμόν. ( Vers. 247.) ἐκ μὲν Δουλιχίοιο δύο καὶ "πεντήκοντα χοῦροι κεκριμένοι, ὁ ἐστιν 
ἔχχριτοι" τοίους γὰρ ἔδει τοὺς τὴν Πηνελόπην μνηστευομένους εἶναι" 2€ δὲ δρηστῆρες, ὃ ἐστε Pepaepr-, 
τες ὑπουργοὶ ἕπονται. ix δὲ Σάμης πίσυρές, τε καὶ εἴκοσι φῶτες ἔασιν" ἐκ δὲ Ζακύνϑου ἐείκοσιν" ἐκ 
δ᾽ αὐτῆς ᾿Ιϑάκης δυοκαίδεκα πάντες ἄριστοι". καὶ σφιν ἅμα iori Μέδων κῆρυξ καὶ ϑεῖος ἄοιδος, (Vers. 253.) χαὶ δοιὼ ϑεράποντε εἴτουν δρηστῆρε δαήμονε δαιτροσυνάων, ye σημέφσσε ΧΘῈΣ 
ταῦϑα τὸ ἡρωϊχὸν εὐτελές. τοῖς γὰρ τοσούτοις δύο ἦσαν δαιτροὶ, ὡς τῶν βρωμάτων οὗ πολυειδῶν 0y- 

τῶν. ἀριϑμὸς δὲ τῶν μνηστήρων uóvev, ὀχτὼ καὶ ἑκατόν: συναριϑμουμένων δὲ καὶ τῶν ἐξ δρηστήρων 
20 xai τῶν δύο δαιτρῶν, ot οὐδ᾽ αὐτοὶ ἐχφευξοῦνται τὸν ϑϑάνατον "φαύλοις δεσπόταις συγκινδυνεύσαντες, 
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γίνονται οἱ ὅλοι κακοὶ ἐξ καὶ δέκα καὶ ἑκατόν. — ( Vers. 252.) ὁ δὲ Μέδων καὶ ὁ ἀοιδὸς συναριϑμοῦν- 

604 ται μὲν, οὐκ εἰσὶ δὲ ϑανάτου ἄξιοι" ᾿ἀγαϑοὶ γάρ εἰσι" διὸ καὶ περισωϑήσονται. ὅϑὲν καὶ προοιμιά- 

Ceres τὸ μὴ ϑανεῖν τῷ ἸΜέδοντι μὲν τὸ κῆρυξ᾽ “τίμιοι γὰρ οἱ τοιοῦτοι καὶ ἄσυλοι" τῷ ἀοιδῷ δὲ τὸ 

ϑεῖος" ὃ γὰρ τοιοῦτος οὐδὲν ἄν πάϑον ὅτι “μηδὲ ποιήσοι κακόν. Ὅτι δὲ ὃ Μέδων ἀγαϑὸς τῷ τοῦ ÜOvo- 

σέως οἴχῳ, μαρτυρήσει καὶ ἐν τοῖς" ἑξῆς ὃ Τηλέμαχος ᾽ ὅτε καὶ περιποιηϑήσεται. ὡς δὲ καὶ ὃ ἀοιδὸς 

ἀνάγκῃ ἄειδε τοῖς μνηστῆρσι," προϊστόρηται. τέως yt μὴν ἀρχεῖ αὐτοῖς ἡ ἐκ τοῦ υἱοῦ πρὸς τὸν Ὀδυσσέα 

σύστασις, φαῦλον μὲν περὶ αὐτῶν εἰπόντος οὐδὲν, σεμνύναντος δὲ τὸν μὲν διὰ τοῦ κῆρυξ, τὸν δὲ διὰ 

TOU ϑεῖος. ( Vers. 247.) ᾿Ενδοξότερον δὲ φαίνεται τὸ ἐκ Δουλιχίου φῦλον. πλ είους T€ γάρ, εἰσι κοῦρον 

ἔχκριτοι χαὶ δρηστῆρας αὐτοὶ μόνοι ἔχειν λέγονται. ( Vers. 2355.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Ὅμηρος μὲν ὁ γλυκὺς 

10 ἀριϑμεῖν χαὶ νῦν καὶ ἀλλαχοῦ λέγει κοινότερον. καινολόγος δέ τις ποιητὴς 'μεταϑεὶς ἀμιϑρεῖν λέγει τὸ 

ἀριϑιμεῖν. (Vers. 2356. ) ' Ev δὲ τῷ, ὄφρ ̓ εἰδέω, φυσικῶς ἔγκειται τὸ ξ, ὡς ἐν τῷ ποιέω καὶ τοῖς ὁμοίοις. 

εἰδέω γὰρ εἰδῶ sam ὡς ποιέω ποιῶ ποιήσω, καὶ ἐκεῖϑεν xci τὸ εἰδήσειν καὶ ἢ εἴδησις xc ὃ εἰδηκὼς, 

ἐξ οὗ κατὰ συγκοπὴν κὸ εἰδὼς, ὥς περ καὶ τὸ εἰδέναι ἐκ τοῦ εἰδηκέναι. ᾽Εν δὲ τῷ, ὅσσοι τε καὶ οἵ τινὲς, 3o 

ποσοῦ μὲν τὸ ὅσσοι, ποιοῦ δὲ τὸ οἵ τινες. (Vers. 238.) JNoi δὲ δίχα τοῦ y ἀντὶ τοῦ ἡμεῖς, τὸ μέντου 

νῶϊν μετὰ τοῦ V γενικὴ καὶ δοτική ἐστι τῶν δυϊκῶν, χειμένη ἀντὶ τοῦ ἡμῖν. (Vers. 244.) ' Ev δὲ τῷ, 

πολλοῖσι xci ἰφϑίμοισιν, ἀχρίβειά ἐστι λόγου. P ρον μὲν γὰρ πολλοῖς μάχοιντο ἂν ἀνδρεῖοι δύο, 

ἤδη δέ που καὶ εἷς. πολλοῖς δὲ καὶ ἰφϑίμοις οὐκ ἂν προσμίξοι ἀκινδύνως. ( Vers. 254.) Ὅτι Τηλέμαχος 

μὲν ὀχνῶν τὴν κατὰ τῶν μνηστήρων μάχην φησίν" ὡς e περ τῶν μνηστήρων πάντων ἀντήσομεν, ὃ ἐστιν 

ἄντην &óÓousv, ἔνδον ἐόντων καὶ μη) ἐσκεδασμένων που ἔξω, (Vers.255.) μὴ ̓ πολύπιχρα χαὶ αἰνὰ, 

20 τουτέστι πολυπίκρως χαὶ αἰνῶς, βίας ἀποτίσεαιν ἐλ diee ἤγουν πειραϑῆῇς ἀμυντιχῶς ἐκδικῆσαι τὰς βίας 

αὐτῶν. ἀλλὰ σὺ εἰ δύνασαί τινὰ ἀμύντορα μερμηρίξαι, φράξευ, ( Vers. 257.) ὃς ἂν νῶϊν ἀμύνοι πρό- 
φθονι ϑυμῷ" ὅ περ ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ἀμύντορα. καὶ οὕτω μὲν ὃ Τηλέ ἰέμαχος. ( Vers. 259: ) ̓Οδυσσεὺς 
δὲ λύων τὸ ἄπορον φησὶ μεγαληγόρως xci σεμνῶς" τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνϑεο καὶ φράσαι, εἴ κεν 

νῶϊν, ἤγουν ἡμῖν, ̓ 'ϑήνη σὺν Διὶ πατρὶ ἀρκέσει, ἠέ τιν᾽ ἄλλον ἀμύντορα μερμηρίξω. odes 263.) xoi 
δ νεανίας φησίν" ἐσϑλώ τοι -— Y ἐπαμύντορε j τοὺς ἀγορεύεις, ὕψι neg ἐν νεφέεσσι καϑημένω" 

ὥ τε καὶ ἄλλοις ἀνδράσι κρατέουν σι καὶ ἑξῆς. πρέπει, δὲ πάντως ἐπὶ ἐνδόξων βοηϑῶν λέγεσθαι τὸ, ἐσθλοί 4o 
τοι οὗτοί ye ἐπαμύντορες, οὕς ἀγορεύεις. εἰ δὲ χαὶ εἰς ἑνικὸν σχῆμα παρῳῷδηϑῇ; ἐπιπρέπει ὃ πᾶς λόγος 

ϑεῷ, οἷον" ἐσϑλός τοι οὗτος ἐπαμύντωρ, ὃν ἀγορεύεις, ὕψι meo ἐν νεφέεσσι καϑήμενος, ὅς τε χαὶ ἄλλοις 

ἀνδράσι τε κρατέει χαὶ ἀϑανάτοισιν. ( Vers. 355.) Ὅρα δὲ τὴν ἔλλειψιν ἐ ἐν τῷ, μὴ πολύπιχρα zat ἑξῆς. 

So λείπει γὰρ τὸ σκόπει, ἢ σχέπου, ἢ δέδοικα, ἢ τι τοιοῦτον" ἵνα λέγῃ, ὅτι δέος ἐστὶ μὴ τίσεσϑαι τοὺς 
χαχοὺς προϑέμενος πιχρανϑῆς αὐτός. ( Vers. 256.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτε τὸ ἀμύντωρ, ὃ καὶ ἡρμήνευσεν;, 

ὡς ἐῤῥέϑη, τρὶς ἐνταῦϑα κεῖται κατὰ σχῆμα ἐπιμονῆς, καὶ Or: πάνυ xai πιϑανῶς xci, ὡς ἐῤῥέϑη, 

σεμνῶς, χατέστησεν ὃ ποιητὴς οὐκ ἀπίϑανον εἶναι τὴν τῶν μνηστήρων πανωλεϑρίαν εἰ ϑεὸς ἐπαμύνῃ, 
οἷα τοῦ παιδὸς μὲν ἀπορήσαντος, τοῦ δὲ ᾿Οδυσσέως φιλοσόφως λύδαντος. εἰ δὲ καὶ ἀόπλοις ἐχείγοις 
ἔνοπλοι οὗτοι ἐμπέσοιεν, καὶ μεϑύουσι νήφοντες καὶ πάντῃ ἀνελπίστως καὶ οὐδὲ μόνοι οὗτοι οἱ δύο 
ἀλλὰ σὺν ἑτέροις τισὶν, ἐπίτασίς τίς ἐστι ταῦτα τῆς πιϑανότητος. ὅτι δὲ πλάσει ὃ ποιητὴς καὶ αὐτὴν 
τηνικαῦτα παρεῖναι τὴν ᾿4ϑηνᾶν, ἐκεῖ φανεῖται. * (Vers. 267. ) Ὅτι ἐπικουρίας ὑποσχετικὸν τὸ, οὗ 50 
μέντοι κεῖνοί γὲ πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἔσονται φυλόπιδος χρατερῆς; ὁπότε ἡμῖν μένος χρίνηται “ἤρηος, 
ἤγουν ὅτε πολεμοῦμεν. συμβολικὸς δὲ ὃ λόγος καὶ οἷον αἰνιγματώδης διὰ τὸ ἀσαφές.. (Vers. 269.) Ἔστι 

4o δὲ χρίνεσθαι μένος ̓ Άρεος, ὅτε σύμμιξις πολέμου γένηται. τότε γὰρ διακρίνεται τὸ τῶν μερῶν μένος 

καί πως διαχεχριμένως οἱ τοιοῦτοι μίγνυνται, τὴν ἀρχὴν τὰ συμπλεκόμενοι, τῷ δὲ τέλει τῆς μάχης 
διαλρινόμενοι 0 ὅτε vizi ἑτεραλκὴς γένηται. (Vers. 267.) Τὸ "δὲ ἀμφὶς φυλύπιδος , ἀντὶ τοῦ, ἰδίῳ καὶ 60 

605 χϑρὶς καὶ πόῤῥω τῆς μάχης. (Vers. 270. ) Ὅτι προεχτιϑεὶς ἐνταῦϑα σαφέστερον τὰ ἐφεξῆς ὃ ὃ ποιητὴς 
καὶ προϑεωρῶν, ὅπως μεϑοδεύσοι αὐτὰ, ποιεῖ τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα τῷ υἱῷ, ὡς σὺ μὲν ἕωϑεν ἐλϑὼν 

οἴκαδε μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ὁκμίλει. '( Vers. 27... sqq.) ἐμὲ δὲ προτὶ ἄστυ συβώτης ὕστερον &£4,1802 
οὐκ ἐν τῷ νῦν σχήματι, ἀλλὰ" ἡττωχῷ λευγαλέῳ ἐναλίγχεον 708 γέροντι. εἶτα λαλεῖ τινὰ γυμναστικὰ εἰς 
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καρτερίαν: xoà τληπάϑειαν, εἰπών.» εἰ δέ uw ἀτιμήσουσι, δόμον χάτα, σὸν δὲ φίλον κῆρ τετλάτω ἐν στή- 
ϑέσσιν, 0 πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ, σὺ δὲ τλῆϑε χαχῶς πάσχοντος ἐμοῖο, 3p περ καὶ διὰ δῶμα ποδῶν 
ἕλκωσι ϑύραζξε, ἢ βέλεσι βάλλωσι » σὺ δ᾽ εἰσορόων ἀνέχεσϑαι, ἤτοι ἀνέχου. παύεσθαι μέντοι ἄνωγε 

1ο ἀφροσυγάων μειλιχίοις ἐπέεσσι “παραυδῶν, ὃ ἐστὶ “παραινῶν. οἱ δέ τοι οὐχὶ πείσονται, δὴ γάρ σφυ 
παρίσταται αἴσιμον ἤμαρ᾽ τουτέστιν ἐγγὺς αὐτῶν ἵσταται ὄλεϑρος. ὃ ἀποχείμενος.᾽ εἶτα προσεπιβάλλεν 
προεχϑετικῶς xoi ἑτέραν παραγγελίαν χρησίμην εἰς τὰ ἑξῆς, εἰπών" ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ivi φρεσὲ 
βάλλεο σῆσιν" ὃ περ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν ἑτέρῳ παραινέσει ἀπαραποιήτως λέγει" ὁππότε ἂν πολύβουλος 
ἐνὶ φρεσὶ ϑήσει Uv, γεύσω μέντοι ἐγὼ χεφαλῇ, σὺ δ᾽ ἔπειτα νοήσας, ὅσσα τοι ἐν μεγάροισιν ᾿Αρήϊα 

20 τεύχεα κεῖται, ἐς μυχὸν ὑψηλοῦ ϑαλάμου κατάϑες ἀείκρας πάντα μάλα. μνηστῆρας. δὲ μαλακοῖς ἐπέεσσι 
παρφάσϑαι, ἤτοι παράφαϑι, παραλόγισαι, εἴ πέρ σὲ μεταλλῶσι ποϑέοντες" ἐκ καπνοῦ κατέϑηκα, 10 
ἐπεὶ οὐχέτι τοῖσιν ἐῴκει οἷα ποτὲ Toons χιὼν p Στ ᾿Οδυσσεύς. ἀλλὰ χατηκιστιν ὅσον πυρὸς 
ἵχετ᾽ ἀὐτμή. πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεὸς, μή mog οἰνωϑέντες ἔριν στήσαντες ἐν 606 
ὑμῖν ἀλλήλους τρώσητε καταισχύνητέ τε δαῖτα χαὶ μνηστὺν, ἤγουν τὴν τῆς Πηνελόπης μνηστείαν" αὐτὸς 

$o γὰρ ἐφέλκετον ἄνδρα σίδηρος. ἡμῖν δέ, φησι ; μόνοις , δύο. φάσγανα καὶ δύο δοῦρε "χαλλιπέειν ἤτου 
χατάλιπε, καὶ δοιὰ βοάγρια χερσὶν ἑλέσϑαι, ἤγουν ὥςτε ἑλεῖν αὐτὰ χερσὶ καὶ ἀντικαταστῆναι τοῖς μνη- 
στῆρσι. τοὺς δὲ Παλλὰς ᾿“Ιϑηναίη ϑέλξει j ὡς ἐῤῥέϑη πρὸ μικροῦ, καὶ Ζεὺς, τουτέστιν ὁ ἐν ἡμῖν νοῦς 
καὶ ἡ φρόνησις. (Vers. 288.) Καὶ ὃ ὅρα τὸ τοῦ Ὀδυσσέως βαϑὺ χαὶ ἐπιχειρηματιχόν. συμβουλεύει μὲν 
γὰρ τῷ υἱῷ" συστεῖλαι τὰ ᾿Δρεϊκὰ ὕπλα" ὑποβάλλει δὲ αἰτίαν εἰπεῖν τῆς πράξεως εἴ τίς ποῦ αὐτὸν. 
ἐρωτΥ σει, μίαν μὲν ὑπὲρ τῶν ὅπλων, ἵνᾳ βῆϑεν μὴ ἀχρειῶνται καπνῷ πρόχειρα κείμενα. (Vers. 292. ) 

4o ἑτέραν δὲ ὑπὲρ τῶν μνηστήρων, μή πως *otvo κακασχεϑέντες ἐπεγερϑῶσιν ἀλλήλοις, ὡς ἀντερασταί. 20 
τοῦτο δὲ ἔχει τι xci σχώμματος, εἴ yt λεληθότως 2 ἐν τῷ δοχεῖν ὑ ὑπὲρ αὐτῶν λέγειν σκώπτει αὐτοὺς καὶ 
ὡς μεϑύσους. CVers. 294.) ἐν δὲ τούτοις καὶ “γνωμικὸν ἀστείως ὡς ῥήτωρ χορηγεῖ πρὸς ἀπολογίαν τῷ 
υἱῷ τὸ, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος, 3 ἤγουν πρόχειρος. εἰς μάχην ἀνὴρ κατὰ τοὺς παλαιοὺς πα- 
ραχειμένου σιδήρου, Ἱ ἵνα ὡς περ σίδηρον ἡ ἢ μαγνῆτις, οὕτως αὐτὸς ἐπάγηται τὸν ϑυμούμενον καὶ ἀλης 

50 ϑῶς ὅπλον ἃ ἀχορηγήτου ϑυμοῦ κατὰ τὸν εἰπόντα πᾶν τὸ παρατυχόν. ( Vers. 287.) "Iaréov "δὲ ὅτι εἰ καὶ 
ἐν ἄλλοις ταυτὸν τὸ παραυδᾶν χαὶ τὸ παρφάσϑαι, ἀλλ ἐνταῦϑα, ὡς ἐφάνη, ἀγαϑὸν μὲν τὸ παραυδᾶν, 

τὸ δὲ παρφάσϑαι, 0 σὐστοιχόν ἐστι τῷ παραιφάσκειν καὶ τῇ παραιφάσει, ἔχει TU ψόγου διὰ τὸ δηλοῦν 
ἀπάτην καὶ παραλογισμόν. (Vers. 282 .) Τὸ δὲ πολύβουλος Adi, πάνυ συντελεῖ πρὸς τὸ ἀλληγορικῶς 
᾿4ϑηνᾶν τὴν φρόνησιν λέγεσϑαι. (Vers. 284.) "prie δὲ τεύχεα πρὸς διαστολὴν τῶν ἐν ἄλλαις τέχναις 
ὕπλων. ( Vers. 288. ) Τὸ δὲ ἐκ καπνοῦ κατέϑηκα, ἀντὶ τοῦ ἔξω καπνοῦ. καὶ ἔστιν ἀνάπαλιν πρὸς τὸ ὑπὲρ 30 

καπνοῦ. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ πολὺ ἐπὶ τῶν ἀμελουμένων παροιμιάξε ται, οἷα τῶν ὑπὲρ χαπνοῦ τιϑεμέ- 
vOv ἤδη πως καὶ ἀμελουμέγων. τὸ δὲ ἐκ καπνοῦ ἐπιμέλειαν δηλοῖ, ἐπεὶ μὴ ἐῶνται τὰ τοιαῦτα “σώματα 

θο καπνίξεσϑαι, ἀλλὰ δηλαδὴ ἐχτὸς καπνοῦ τίϑενται, ἵνα λαμπρὰ ὦσι καὶ οὕτως ἐχπληλκτικά. ὅτι δὲ τὸ 
μὴ ἐκ καπνοῦ τὰ ὕπλα τεϑεῖσϑαι ἀμέλειαν αὐτῶν ἐμφαίνει, δηλ οἵ ὃ γράψας τὸ, ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φεψάλῳ 

κρεμήσεται, ἀμεληϑεῖσα δηλονότι διὰ τὸ εἰρήνην. elvat. παράφρασις δὲ πάντως τοῦ χαπνοῦ προχεῖσϑαί 
τι τὸ ἐν φεψάλῳ πρέμασϑαι. φέψαλοι γάρ, φασι, καὶ φεψάλυγες, ὧν χρῆσις χαὶ παρὰ -Τυκόφρονι, 
σπινϑῆρες ἀναφερύμενοι ἐκ τῶν καιομένων. ξύλων, οἷς οὐκ ἂν εἴη μὴ καὶ καπνὸν συναναφέρεσϑαι. οὗ 
πάρεργον δ᾽ ἐνταῦϑα εἰπεῖν καὶ ὕτι ἐκ τοῦ φέβω φέψω s dv ὃ φέψολος, οἷ, δηλαδὴ φέβεταί ud τὸ 

18032; μα ἤγουν φεύγει. CVers. 290. ) Τὸ δὲ πατήκισται ἀντὶ τοῦ κακῶς Ee Dev, ἐκ μεταφορᾶς τῶν aixi- 
ζομέγων σωμάτων" ἢ ἀεικῶς χαὶ ἀεικελίως d ἔχει τῆς προτέρας καταστάσεως. ᾿Αὐτμὴ δὲ. πυρὸς ὁ καπνὸς, áo 
ὡς ἀγαϑυμίασις, παρὰ τὸ ἄω χαὶ ἀΐω τὸ πνέω: ἐπεὶ πνευμάτων 2 ἀναϑυμίασις γεννητικόν. (Vers. 293.) 

Τὸ δὲ τρώσητε ἀντὶ τοῦ βλάψητε" ἐξ οὗ καὶ τρώμη » ἡ τρῶσις ᾿Ιωνιχῶς.. ( Vers. 296. ) Βοάγρια δὲ, 
ὡς zo ἐν Πιάδιε, ἀσπίδες ἐκ βοῶν ἀγρίων χαὶ ὕσα ἄλλα ἐῤῥέϑη ἐ ἐκεῖ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἡ περὶ τῶν - | 

ὕπλων ἐνταῦϑα παραγγελία τῇ τῆς & μάλιστᾳ ῥαψῳδίᾳ φχείωται κατὰ τοὺς παλαιούς" ὧδε γὰρ ὀβελί- 
ζονταί, φασι, τὰ τοιαῦτα ἔπη μετὰ xai ἀστερίσκων" ἐκεῖ δὲ καιριώτατα χεῖνται ὕπου καὶ εἶδεν Ὀδυσσεὺς 
τὰ ὕπλα, νῦν γάρ, φησιν, ἐμ ἀγροῖς ὧν πῶς, οἶδεν ὃ ὅτῳ πρόχειρῳ χεῖνται ὕπλα ἐν τῷ οἴκῳ; Σημείωσαι 
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δὲ xol τὸ ἄδηλον iv τούτοις τῆς τῶν πραγμάτων συμπτώσεως. οὐ γὰρ συνεῖδεν Ὀδυσσεὺς νῦν, εἰ καὶ 

ἄλλων ὕπλων δεήσονται ἐπέκεινα τῶν δύο φασγάνων χαὶ δύο δουράτων καὶ δύο βοαγρίων" ὅτε μέντοι 

προσεπιγένωνται καὶ οἱ δύο δοῦλοι ἐπαμύντορες, τὰν Oeuvres εὐπορήσουσι καὶ ἑτέρων ὕπλων, ὡς τὸ 

πρᾶγμα δίδωσιν. ( Vers. 500.) ' Ὅτι ᾽Οδυσσεὺς ue *ra τὸ βουλεύσασϑαι, ὅσα ἐχρῆν, παραινεῖ τῷ υἱῷ τὸ 

μηδενὶ ἐχφῆναι τὴν πατρικὴν ἔλευσιν, φυλάσσων τὸ, χρύβδην οὐδ᾽ ἀναφανδὰ εἰς τὴν πατρίδα ἐλϑεῖν, 

€ καὶ προπαρήγγελται. φησὶ γοῦν οὕτως" εἰ ἐτεόν γ᾽ ἐμός ἐσσι xci αἵματος nu ἑτέροιο, μή τις ἔπειτ᾽ 

Ὀδυσῆος ἀκουσάτω ἔνδον ἐόντος, μὴ “Ἰαέρτης, μὴ συβώτης, (Mer $03.) μήτε τις οὐκήων, τουτέστι 

τῶν ἁπλῶς ἐν τῷ οἴχῳ, μήτ᾽ αὐτὴ Πηνελόπεια, ἀλλ᾽ οἷοι σύ T ἐγώ Tc γυναικῶν γνώομεν ἰϑὺν, τὴν 

κατὰ ψυχὴν δηλαδὴ ὁρμήν. ( Vers. 305. ) zat τινος δμώων ἀνδρῶν ἐ ἔτι πὲ ἐρηϑεῖμεν, ἤτοι πειρηϑείη- 

10 μέν, ὅς τε ἡμᾶς τίει καὶ δείδιε ϑυμῷ, καὶ ὃς οὐκ ἀλέγει, σὲ δ᾽ erue τοῖον ἐόντα. καὶ οὕτω μὲν 0 πα- 

τήρ. (Vers. 509.) Τηλέμαχος δὲ καὶ νῦν δεικνὺς xar ἴχνη ϑέειν τῆς πατρικῆς ἀγχινοίας, χαί πως καὶ 

ὀρϑοῦν ἐθέλων τραγῳδικῶς, τὸν “μέγαν, ὡς καὶ ποθ ἀπ; ὃ σμικχρότερος, πρῶτα μὲν ἑαυτὸν συνιστᾷ 

ἐφ᾽ οἷς ἀπητήϑη σιγᾶν, εἰπών" e πάτερ, ἤτοι ἐμὸν ϑυμὸν καὶ ἔπειτά ye ὀΐω γνώσεαι, οὐ μὲν γάρ TU 

χαλιφροσύναν μὲ ἔχουσιν. εἶτα καὶ διορϑούμε svog εὐλαβῶς τὸν πατέρα ἐπὶ τῷ κατὰ τοὺς δμῶας aeg 

λαίῳ φησίν" ( Vers, 311. ) ἀλλ᾽ οὔ τοι τόδε κέρδος ἐγὼν ἔσσεσθαι οἵω ἡμῖν ἀμφοτέροισι, σὲ δὲ φρά- 

ξέσϑαι à POR δηϑὰ γὰρ αὕτως εἴσῃ ἑκάστου πειρητίζων, ἔργα μετερχόμενος. τοὶ δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἕκη- 

λοι χρήματα "δαρδάπτουσιν. ὑπέρβιον, οὐδέ τι φειδώ, ἔστι δὲ ὃ τοῦ λόγου. νοῦς, ὅτι ἀκερδές à ἐστι τὸ 

penat σε τῶν ἀνδρῶν, ὧν οἱ πλείους ἔξω τῆς νήσου περὶ τὴν ἤπειρον. ἐν ὕσῳ γὰρ αὐτὸς μετέρχῃ 

τὰ ἐκείνων ἔργα, ἐν τοσούτῳ οἱ μνηστῆρες τὰ κατ᾽ οἶκον ἐκκενώσουσι. ( Vers. ὅ 16. sqq. ) διὸ καὶ συμ- 

20 βουλευόμενος τὸ ἄλλως ποιητέον φησίν" ἀλλ᾽ ἤτοι σε γυναῖκας ἐγὼ δεδάασϑαι ἄνωγα, αἵ τέ σ᾽ ἀτιμά- 

ζουσι καὶ αἵ νγηλιτεῖς εἰσὶν, ἤτοι ἀναμάρτητοι. πᾶσαι γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ οὖσαν οὐ δώσουσι τριβὴν καιροῦ. 

ἀνδρῶν δ᾽ ovx ἂν ἔγωγε χατὰ | σταϑμοὺς ἐϑέλοιμε ἡ ἡμέας πειράξειν, Ad ὕστερα ταῦτα πένεσϑαι εἰ ἐτεόν 

γέ τι οἶσϑα Διὸς τέρας" ἐξ οὗ δηλαδὴ ὁρμώμενος ἔφης ἀμύντορα τὸν Δία ἡμῖν ἔσεσθαι. ὡς εἴ ys μὴ 

τοῦϑ' οὕτως ἔχει, τότε δὴ καὶ δμώων πειρητέον, καὶ ἑτέρους δὲ προσαιτεριστέον ἀμύντορας. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι τὸ, καὶ αἵματος ἡμετέροιο διασάφησίς ἐστι τοῦ, ἐμός ἐσσι. ἄλλως γὰρ τὸ ἐμὸς οὐ δηλωτικόν ἐστι 

τοῦ ἐξ αἵματος ἤτοι σπέρματος. (Vers. $07.) Τὸ δὲ σὲ ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα, ἔμφασίν τε ἔχει ἐπαίνου 

μυστικὴν ὡς μεγάλου φανέντος τοῦ Τηλεμάχου. κατὰ τὴν νῦν πεῖραν. καὶ ἄλλως δὲ χαρίξεται αὐτῷ, ὡς 

λυπουμένου τοῦ πατρὸς εἴ meo ἀτιμᾶται ὃ τοιοῦτος Tue gos. ( Vers. 317. J) τοῦτό TE αὖϑις ἀνταπο- 

διδοὺς ὃ υἱὸς ἁμαρτητιχὰς ἔφη ὁμωΐδας τὰς ἀτιμαξού "gus τὸν Ὀδυσσέα, ὡς δηλοῖ τὸ, «i σε ἀτιμά- 3o 

50 ζουσι καὶ ct νηλιτεῖς εἰσί. Δῆλον δὲ ὅτι πρωτότυπον τοῦ ἀτιμάξω τὸ ἀτιμᾶν, ἐξ οὗ καὶ τὸ ἠτίμησε zc 

607 τὸ ἀτίμητος ἐν ᾿Ιλιάδι, (Vers.3510.) Τὸ δὲ καὶ ἔπειτά γε ὀΐω γνώσεαι, ἀποστατικῶς μὲν ἔχεν ἐπεντε- 

ϑειμένον. τὸ ὀίω, ἢ καὶ ἄλλως ἐλλιπῶς ἐφράσϑη ἀντὶ τοῦ, Éxurc ὡς ὀίω γνώσεαι. καὶ οὕτως ἐσχημά- 

τισται" ὡς τό γε κοινότερον ἦν ἂν οὕτως" ἔπειτά γε ὀίω σε γνώσεσθαι. ἐνδοιασμὸν δὲ εὐλαβὴ € ἔχει, ὡς 

ἂν μὴ δόξῃ καὶ ὃ νεαγίας ἀλαζονεύεσθαι, οἷς λέγει μὴ ἔχεσθαι χαλιφροσύναις, τουτέστιν ἀφροσύναις, 

ἐξ ὧν χαλίφρων ὃ ὃ τὰς φρένας, κεχαλασμένος. χαὶ ἔχλυτος, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη. ( Vers. $12.) οὕτω 

δὲ καὶ τὸ, σὲ δὲ φράζξεσϑαι ἄνωγα, ἐπιεικῶς ὃ νεανίας ἔφη δι᾿ εὐλάβειαν , ἵνα μὴ τῷ ἀποφαντικῷ τῆς 
βουλῆς λυπήσῃ τὸν πατέρα. Ἔστι δὲ τὸ, σὲ δὲ φράξεσϑαι c ἄνωγα, ἀντὶ τοῦ, σὺ δὲ φράζου etre συμ- 

φέρον εἴτε καὶ μὴ, 0 πὲρ ἂν ἐγὼ εἴπω, ἢ καὶ 0 πὲρ σὺ εἶπας περὶ τοῦ  ἀποπειρᾶσϑαι τῶν ἀνδρῶν. 

(Vers. 313.) Τὸ δὲ πειρητίξειν ταυτὸν τῷ πειρᾶσϑαι, ἅ { πὲρ ἄμφω ἐν τούτοις κεῖνται. γίνεται δὲ ἀπὸ 

40 τοῦ πεῖραρ πείρατος χατὰ τροπὴν φωνγήεντος. ἔϑεμον. (Vers, 316.) 4εδάεσϑαι δὲ τὸ μανθάνειν, ἐξ 

oU ἀόριστος τὸ δεδάασϑαι, εἰς τοσοῦτον οὐκ εὔχρηστον γράφειν, ὥςτε ἄτριπτον καὶ τῷ ποιητῇ. Ἀγέγονξ 4o 

δὲ χατὰ ἀναδιπλασιᾳσμὸν xal ἀπέλευσιν διχρόνου ix τοῦ δαίεσϑαι, ὅ ἐστι μανϑάνειν. ( Vers. 5 5 ΜΙ ) Τὸ 

δὲ κατὰ σταϑμοὺς πειράζειν ὃ ὅμοιόν ἐστι τῷ πειρητίξειν ἐν τῷ ἔργα μετέρχεσθαι, τὰ γεωργιχὰ δηλ αδή. 

( Vers. 314. ) “Σημείωσαι δὲ χαὶ ὅτι οὐκ ἔσχεν ὃ 2έῤων ἀντειπεῖν οἷς ἐνόησεν ὃ Τηλέμαχος, ὡς εἶναν 

'χανταῦϑα εἰπεῖν τὸ, σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω χαὶ ἑξῆς, καὶ τὸ, συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν, 

(Vers.311.) Τὸ δὲ, àAX οὔ row τόδε κέρδος καὶ ἑξῆς οἱ δύο στίχοιγ τέλους εἰσὲ δηλωτικοὶ οὐκ 



126 PACEJIAI.I IL Vs.301— 369. 

ἀγαϑοῦ. Οἱ δὲ ἀνωτέρω ἕτεροι δύο στίχοι, ἤγουν τὸ, ὦ πάτερ ἤτοι ἐμὸν ϑυμὸν καὶ ἑξῆς, προσώπου εἰσὲ 
cvorarixol ἐπὶ φρονήσει.  (Vers-314.) Βιαίαν δὲ δαπάνην φράζει τὸ, οἱ δ᾽ ἐν μεγάροισιν ἕκηλοι χρή- 
ματα δαρδάπτουσι καὶ ἑξῆς. (Vers.318.) Κώλυσις δὲ ἀκαίρου πείρας τὸ, ἀνδρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε xc 
ἑξῆς οἱ δύο στίχοι. (Vers. 301.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ὀκνεῖ Ὀδυσσεὺς ἀκουσϑῆναι τοῖς οἰχείοις ὡς ἔνδον 
ἐστὶν, ἵνα μὴ περιχαρεῖς γενόμενοι ἐπίσημον τὴν αὐτοῦ ποιήσωσιν ἔλευσιν χαὶ οὕτω χωλυϑῇ μὲν 
ἡ τῶν μνηστήρων πανωλεϑρία, γένηται δὲ xci ὁ ἀναγνωρισμὸς ἧττον παράδοξος, ἄλλως δέ γε πάνυ 
ϑαυμάσιον τῷ τε “αέρτῃ καὶ τῇ Πηνελόπῃ, αἴφνης τὸν Ὀδυσσέα ἰδεῖν χαὶ ἅμα τοὺς μνηστῆρας τεϑνεῶ- 

5o tag μαϑεῖν. ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ τοῖς ᾿Ιϑακησίοις πάνυ πολλὴν κατάπληξιν. *( Vers. 522.) Ὅτι κατάγεταν. 
γαῦς ἐνταῦϑα εὐεργὴς, τουτέστιν ἐλλιμενίζεται, ἢ ἔφερε Τηλέμαχον Πυλόϑεν. Καὶ ὅρα τὸ φέρειν ἐπὲ 
ἐμψύχου καὶ νῦν λεχϑέν. χαλῶς μέντοι ἐπὶ νηὸς, ἧς τὰ ἐντὸς φύρτος λέγεται. (Υ ετ5. 533.) Ὅτι δύο 10 
τούτους Ὅμηρος πλάσας τὸν κήρυκα Μέδοντα καὶ τὸν συβώτην Εὔμαιον τῆς αὐτῆς ἕνεχ᾽ ἀγγελίης 
ἵχοντας εἰς Πηνελόπην ποιεῖ αὐτοὺς διαφόρως ἀπαγγέλλοντας, ποικίλλων xci οὕτω τὴν γραφήν. 
(Vers, 536.) κῆρυξ uiv γὰρ μέσῃσι μετὰ δμωῇσιν ἔειπε, γοργῶς ἀγγείλας. ἢ δή τοι βασίλειω, φίλος 

θυ πάϊς εἰλήλουϑε. (Vers.538.) συβώτης δὲ τῇ δεσποίνῃ ἄγχι παραστὰς εἶπε πάνϑ᾽ ὕ σα οἱ φίλος υἱὸς 
ἀνώγει μυϑήσασϑαι, 0 περ ovx ἀξιοῖ ἄρτι Ὅμηρος εἰπεῖν ὡς ἤδη ῥηϑέν. ἔστι δὲ ἐκεῖνο, ὅτι οἱ σῶς εἰμὲ 
xci ἐκ Πύλου εἰλήλουθα, 0 περ οὐδὲ ἀχέραιον ὃν ἔπος πληϑύνει συνήϑως 0 ποιητὴς εἰπὼν, πάνϑ᾽ 

180ά4δσα, ὡς εἴπερ ἦσαν πολλά. καὶ εἰσὶν ἀληϑῶς εἰ καὶ μὴ "πολλὰ, πλείω δ᾽ οὖν ὧν εἶπεν ὃ κῆρυξ. οὐ γὰρ 
μόνον φησὶν ὁ συβώτης κατὰ τὸν κήρυχω ὅτι ἦλϑεν ὁ παῖς, ἀλλὰ καὶ ὅτι σῶς ἐστίν. ἐνταῦϑιε δὲ συννοεῖ- 
ται χαὶ ἡ τῶν ἑταίρων σωτηρία καὶ ἡ τῆς νεώς. πολύνους ἄρα ἡ διὰ τοῦ συβώτου ἀγγελία πρὸς τὴν 
δέσποιναν. διὸ καὶ τὸ πάντα οἰχεῖον ἐπ᾿ αὐτῆς, δι᾿ οὗ ποσὸν δηλοῦται διωρισμένον, ὡς καὶ ἐν τῷ, πᾶ- 20 
σαι χρῆναι καὶ πάντες ποταμοί. οὐ μὴν συνεχὲς ὡς ἐν τῷ, πᾶν δ᾽ ὑπερϑερμάνϑη ξίφος αἵματι. " Ioréov 608 

10 δὲ καὶ ὅτε ὥς πὲρ ἐνταῦϑα δοχεῖ "τὸ πάντα ἐπὶ δύο εἰπεῖν, ἤγουν ἐπὶ τοῦ σῶς ἐστὶ καὶ τοῦ ἐλήλυϑεν, 

οὕτω καὶ πρὸ τούτων ἐν τῷ, ἐμοὶ δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἔταλτο, ἤγουν τὸ ἀνακλῖναι λόχον καὶ τὸ ἐπιϑεῖναι. 
(Vers. 540.) Κεῖται δ᾽ ἐνταῦϑα xoi ἀπειπεῖν τὸ ἀπαρτίσαι λόγον ἐν τῷ, ἐπεὶ δὲ πᾶσαν ἐφημοσύνην 
ἀπέειπε. λέγει δὲ πᾶσαν ἐφημοσύνην τὴν ῥηθεῖσαν τοῦ Τηλεμάχου ἐντολὴν imi τῇ βραχυτάτῃ ἀγγελίᾳ; 
Καὶ ὅρα καὶ τὸ πᾶσαν, ὡς ἐπὶ πολλοῦ τινὸς ῥηϑέν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἄλλως κοινότερον τὸ ἀπειπεῖν παρὼ 

20 τοῖς ut" Ὅμηρον" ταυτὸν γάρ ἐστι τῷ ἀπαγορεῦσαι, olov τάλαιν᾽ ἀπεῖπον ἄλγει. "τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἀπαυ- 
δᾶν χαὶ ἀπειρηκέναι λέγεται. (Vers, 5541.) Ὅτι τὸ, λίπε δ᾽ ἕρκεά τε μέγαρόν τε, ἀντὶ τοῦ μαχρὰν γέγονε 
TOU οἴχου. ἀφελῶς δὲ τοῦτο ἐῤῥέϑη κατὰ περίφρασιν ἀντὶ τοῦ, ἀνεχώρησε. Τὰ δὲ ἕρχεα ὑποκατιὼν 
τειχίον λέγει αὐλῆς. (Vers. 342.) Ὅτι σιγηλῆς λύπης δήλωσις τὸ, οἱ δεῖνα ἀκάχοντο κατήφησαν δ᾽ ἐνὶ 50 
ϑυμῷ. πάσχουσι δὲ τοῦτο οἱ μνηστῆρες μαϑόντες ἐπανελϑεῖν ἀβλαβῆ τὸν Τηλέμαχον. Ὅρα δὲ τὸ κατήφη- 
σαν ix τοῦ κατηφῶ κατηφήσω τοῦ καὶ ἐν ἄλλοις χειμένου, τὸ μέντοι χατηφιᾶν χοινόν. ὅμοιον δὲ καὶ τὸ 

30 μειδῶ μειδύσω καὶ "μειδιῶ, Δῆλον δὲ ὅτι ταυτὸν τὸ ἀκάχοντο καὶ τὸ κατήφησαν. (Vers. 343.) Ὅτι αὖτο- 
σχέδιον ἀγορὰν φράζει τὸ; ἐκ δ᾽ ἦλϑον μεγάροιο παρὲχ μέγα τειχίον αὐλῆς, αὐτοῦ δὲ προπάροιϑε ϑυ- 
ράων ἑδριόωντο. μνηστῆρες δὲ τοῦτο ποιοῦσιν, οἱ καὶ νῦν, καϑά που καὶ ἀλλαχοῦ, (Vers. 346.) μέγα 
ἔργον τελεσϑῆναι φασὶ Τηλεμάχῳ τήνδε ὁδὸν, ἣν ἔλεγον μὴ ἂν τελεσϑήσεσθαι. xci τοῦτο μὲν λόγος 
Εὐρυμάχου. (Vers. 564.) ᾿Αντίνοος δὲ μετ᾽ ὀλίγα ὑψηλότερον τὸν λόγον μεταχειριζόμενος ἐν τῷ ἐπαν- 609 

4o ελϑεῖν ἐκ τοῦ λόχου φησὶν ἐν ϑαύματι" ὦ πόποι, ὡς τόνδ᾽ ἄνδρα ϑεοὶ καλκότητος ἔλυσαν, οἷα ϑεο- 

φιλῆ. (Wers.565.) χαὶ κατασχευάζων ἐπάγει" ἤματα μὲν σκοποὶ ἷζον ἐπ᾿ ἄχριας ἠνεμοέσσας αἰὲν 
ἐπασσύτεροι, τουτέστι πυχνότεροι, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται. ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι οὔ ποτ᾽ ἐπ᾽ ἠπείρου 4o 
γύχτ᾽ ἄσαμεν, 0 ἐστιν ἀνεπαυσάμεϑα, ἀνεπνεύσαμεν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἄω Goo, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ. νηὶ ϑοῇ 
πλείοντες ἐμίμνομεν ᾿ Hà δῖαν Τηλέμαχον λοχόωντες, ( Vers. 569.) ἵνα φϑίσωμεν ἑλόντες αὐτόν. xag 
ἄρα περιώδευε τὸν πλοῦν, ἵνα ἐχφύγῃ τοὺς οὕτω τεχνικῶς λοχῶντας. καὶ ἦν οὐκ ἄνευ ἀγαθῆς τυχής τὸ 

50 διεχρυγεῖν αὐτόν. διὸ καὶ ϑαυμάζουσιν, ὡς εἰχὸς, οἱ ἐνεδρεύσαντες. — (Vers. 567.) Τὸ δὲ νύχτα 
ἄσαμεν ἤγουν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀνεπαυσάμεϑα, κεῖσϑαι ἀφετέον παρ᾽ Ὁμήρῳ οἷα οὐκ εὔχρηστον ὃν εἰς γρα- 
φὴν ὥς περ οὐδὲ τὸ φϑίσωμεν, οὗ περ ἐδιφορεῖτο ἡ γραφή. (Vers. 549.) Ὅτι ἐρέτας ἁλιῆας ἐνταῦϑα 
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λέγει ὁ ὁ ποιητὴς ἢ κοινῶς τοὺς ἁλιευτὰς ἢ καὶ ἄλλως ἁπλῶς τοὺς περὶ ἅλα -πονουμένους, χυριολεχτῶν 
πάντως. ( Vers. 351.) Ὅτι Εὐρυμάχου εἰπόντος, δεῖν εἰναι σταλῆναι τοὺς ἀνακαλεσομένους ix τοῦ 

λόχου τὸν ᾿ΑἸντίνοον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν, οὔ πω πᾶν εἴρητο, καὶ 4uqivouog εἷς τῶν μνηστήρων ἴδε νῆα, 

ἢ Ἀσυννοητέον xci τοὺς ἐν αὑτῇ, στρεφϑεὶς ἐχ χώρης, λιμένος πολυβενϑέος ἐντὸς, ( Vers. 655.) ἱστία 6o 

τὲ στέλλοντας , ἐρετμά τε χερσὶν ἔχοντας, ὃ δὴ βραχυτάτη ἐστὶ κατάπλου διασχευὴ , ὡς xai τ 
ἡδὺ δ᾽ ἀρ ἐκγελάσας μετεφώνεεν οἷς ἑτάροισι, μή. τινα ἔτι ἀγγελίην ὀτρύνομεν, οἵδὲ * γὰρ ἔνδον. 805 

(Vers. 356.) ἢ τίς σφιν τὸδ᾽ ἔειπε ϑεῶν ὡς εἴ περ ἦσαν ϑεοφιλεῖς οἱ ὑπερφίαλοι, ἢ εἴσιδον αὐτοὶ νῆα 

παρερχομένην, τὴν τοῦ Τηλεμάχου δηλαδή. τὴν δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχῆναι, iy ovy καταλαβεῖν, ὡς ἀπὸ 

τοῦ χιχαίνω ἢ κίχημι. (Vers. OO ) Καὶ € ὅρα τὸ, οὔ πω πᾶν εἴρητο, καινῶς λεχϑὲν, ὡς xci motui 

10 μονεύϑη. λείπει γὰρ 2) τὸ ἔπος ἢ τὸ νόημα ἢ ἴσως τὸ ῥῆμα, ληφϑὲν ἀπὸ κοινοῦ ἐκ τοῦ εἴρητο" τῇ σπουδῇ 

δὲ τοῦ λαλοῦντος xol ἡ φράσις συντετρόχασται. (Vers. 354.) Τὸ δὲ ἐχγελάσαι ἴσως μὲν τὸ χανδὸν 
γελάσαι δηλοῖ , ἴσως δὲ καὶ τὸ ἐξέσεπολ ἧς οἷα βαρυνομένης τῆς ψυχῆς διὰ τὸ περισωϑῆναι τὸν Τηλέμα- 

χον χατὰ τὸ, a δ᾽ ἐγέλασε Ζεὺς, παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ. (Vers. 550.) Ὅτι δὲ βαρύνεται ὃ ὃ Εὐρύμαχος, δῆλον 
χαὶ ἐκ τοῦ μὴ "πρὸς ὄνομα ἐθελῆσαι φράσαι τοὺς ἐλλοχῶντας ἀλλὰ κατὰ ἀντωνυμίαν. ἀγείρομεν γάρ, 
φησιν, oi τάχιστα κείνοις ἀγγείλωσι νέεσϑαι.. ὧν xoi αὐτῶν χρήζει ὁ ποιητὴς εἰς τὴν μετὰ μιχρὸν ἀναί- 
ρεσιν, ἵνα μηδεὶς ἐκφύγῃ τὸν ὄλεϑρον. (Vers. 556.) Τὸ δὲ ἡ τις ἔειπε ϑεῶν, ἦϑος δηλοῖ τοῦ ᾿άμφι- 
γόμου ὡς οἷα ἐπιῤῥεπῶς ἔχοντος ἀνάγειν εἰς τὸ ϑεῖον τὰ πράγματα. διὸ καὶ μετ᾽ ὀλίγα ἐν τοῖς κατὰ Ἴη- 
λεμάχου, Sed. εἴρεσθνι βουλὲς συμβουλεύει καὶ μὴ ἄλλως ἐγχειρῆσαι χτείνειν ἐκεῖνον. Ὅτι δὲ 4oviuyt ve 
ὃ τοιοῦτος Ἀμφίνομος χαὶ ὡς προσεῖχεν. αὐτῷ ἡ “Πηνελόπη, μετ᾽ ὀλίγα ῥηϑήσεται. C Vers, 361.) Ὅτι 

20 μυστηριακῆς ἀγορᾶς τὸ, αὐτοὶ δ᾽ εἰς ἀγορὴν χίον ἀϑρόοι, οὐδέ τιν᾽ ἄλλον εἴων οὔτε νέων μεταΐξειν 

οὔτε γερόντων. ἔστι δὲ μεταΐζειν τὸ συνίζειν. ( Vers. 570.) Ὅτι ᾿Αντίνοος μηδὲν κατὰ Τηλεμάχου ἀνύ- 
σας iv τῷ λοχᾶν καὶ ὅμως ἑαυτὸν συνιστῶν ὡς μὴ φαύλως λοχαγήσαντα, εἰ καὶ εὐτυχῶς ἀπήλλαξεν 
ὃ ηλέμαχος, καὶ μέϑοδον δὲ ἑτέραν ὑποβάλλων, OU ἧς ὁ κατὰ ϑάλασσαν εὐπραγήσας κινδυνεύσει κατὰ 
χέρσον, δημηγορεῖ παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν, ὡς τέως μὲν ἀπήγαγ /tV αὐτὸν οἴχαδε ϑεὸς, ἡμεῖς δ᾽ ἐνθάδε 

οἱ φραζώμεϑα λυγρὸν ὄλεϑρον (Vene. $72. ) μηδ᾽ ὑμᾶς ὑπεκφύχῃ, τοὺς τοσούτους δηλαδὴ, εἰ καὶ τοὺς 

εἴκοσι διέδρα τοὺς ἐλλοχῶντας. xci αὐ τίαν προστιϑεὶ εἰς φησίν" οὐ γὰρ ὀΐω τούτου γε ζώοντος. ἀνύσεσϑαι 20 
τάδε ἔργα, τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ δηλονότι ῥηθησόμενα. αὐτὸς μὲν γὰρ ἐπιστήμων βουλῇ TE νόῳ τε, ὃ περ ὁ ἕπαι- 
γός ἐστι φρονίμου ἀνδρός. λαοὶ δ᾽ οὐχέτι πάμπαν ἐφ᾽ ἡμῖν ἤρα φέρουσιν , ἤγουν οὐδεμίαν χάριν ἡμῖν 
ἔχουσιν, οὐ κεχαρισμένοι εἰσὶν ἡμῖν. οἷα τὸ βασιλικὸν γένος φιλοῦντες εὐνοϊκῶς, εἶτα χαὶ εἰς τὸν μέλ- 

3o λοντὰ χρόνον χαταβαίνων τεχνικῶς xci οὕτω ἐπιμᾶλλον ἀξιῶν κατ᾽ ἐκείνου φησίν" ( Vers. 578.) 
ἀλλ ἄγετε πρὶν χεῖνον ὁμηγυρίσασϑαι ᾿Αχαιοὺς εἰς ἀγορήν" ov γάρ τι μεϑησέμεναι ὁ ὀΐω, ἀλλ᾽ ἀπομηνίς- 
σει, ἐρέδι. δ᾽ ἐν πᾶσιν ἀναστὰς οὕτω πως “δριμύτατα χαὶ συντομώτατα, οὕνεκά οἱ φόνον αἰπὺν ἐράπτο- 
μὲν οὐδ᾽ ἐκίχημεν. οἱ δ᾽ οὐκ αἰνήσουσιν ἀχούοντες κακὰ ἔργα, μή τι χαχὸν ῥέξωσι χαὶ ἡμέας ἐξελάσωσι 
γαίης ἡμετέρης, ἄλλων δ᾽ ἀφιχώμεϑα δῆμον" ( Vers. 3583.) ἀλλὰ φϑέωμεν, 1 ἤγουν φϑῶμεν, προλάβωμεν, 

ἑλόντες ἐπ᾽ ἀγροῦ νόσφι πόληος, ἢ ἐν ὁδῷ" βίοτον δ᾽ αὐτοὶ καὶ “τήματ᾽ ἔχωμεν, (εν 385.) δασσά- 
μενοι κατὰ μοῖραν ἐφ᾽ ἡμέας , οἰκία δ᾽ αὖτε χείνου μητέρι δοῖμεν & ἔχειν, ἠδ᾽ ὕς τις ὀπυέει. Καὶ ὅρα τὸν 
γοῦν ὃς τοσούτους μνηστῆρας ἐν τῷ τοῦ Ὀδυσσέως οἴκῳ συνεῖχεν" αὖ δή που γὰρ πᾶσιν αὐτὸ τοῦτο τέλος 
ἀρίδηλον τὸ τὴν Πηνελόπην γυναῖχα σχεῖν, ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐχρῆν Ἀξἕγαᾳ τινὰ εὐτυχῆσαι τὸν ἐπιχριϑέντα 5o 

in. αὐτῆς, οἱ δὲ λοιποὶ συντεϑειμένον εἶχον δάσασϑαι τὰ τοῦ Ὀδυσσέως ἅπαντα χτήματα κατὰ μοῖραν, 
4o εἶ δή τις ἐν τοῖς τοιούτοις μοῖρα ἤτοι προσῆκον ; μόνα δὲ ἀφεῖναι τῇ γυναικὶ τὰ δώματα, ὡς εἰ καί τις 

πιϑὸν πρὸς βίαν ἀπαντλύσας ἃ ἀγαπητῶς ἀφήσει τῷ δεσπότῃ, χἂν γοῦν τὸ ἀγγεῖον χενόν. Τηλεμάχου δὲ 

αὑτοῖς ἐν τῷ δασμῷ μνεία οὐδεμία, πρῶτον γὰρ κτεῖναι αὐτὸν ἐβούλοντο, xoi ταῦτα μὲν οὕτω γενναίως 
δημηγορηϑέντα χαὶ πεῖσαι τοὺς κακοὺς ἰσχύοντα. (Vers. 380.)'Ev oig ὅρα xci ὡς δεδίασιν ol ἐν τέλει τὴν 

τοῦ δήμου ὀξύτητα ὡς ταπολλὰ, χαϑὰ καὶ ἡ τοῦ Εὐριπίδου Ἑκάβη δηλοῖ. ᾿Επεὶ δὲ προφανῶς ἄδικος 
ἡ τοῦ Αντινόου ἀξίωσις, καὶ, ὡς αὐτὸς ὡμολόγησε, χακὰ τὰ κατὰ μνηστῆρας ἔργα, καὶ οἶδεν ὡς οὐκ ἂν 
ἔχου πείσειν" αὐτέλεγκτον γὰρ φύσει τὸ συνειδὸς" (Vers. 587.) ἔτι δὲ εἰχὸς καὶ ἔλεον τοῦ μηδὲν αἰτίου 

" ο 
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Τηλεμάχου ὑπεῖναι τισὶν, ἐκβάλλων ἐχείνων τὸ τοιοῦτον καλὸν, ἐπάγει" εἰ δ᾽ ὑμῖν ὅδε μῦϑος ἀφανδά- 
γει, ἀλλὰ βούλεσϑε αὐτόν τε ζώειν χαὶ ἔχειν πατρώϊα πάντα, μή οἱ χρήματ᾽ ἔπειτα ἅλις ϑυμηδέα ἔδω- 
μεν ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμενοι, ἀλλ ἐκ μεγάροιο ἕκαστος μνάσϑω ἕδνοισι διζήμενοι. ἡ δ᾽ ἂν ἔπειτα γήμαιτο ὃς 

4o ἂν πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλϑοι.  ( Vers. 380.) "Egri δὲ xoi ἐν "τούτοις ἰδεῖν, οἷόν τι χρῆμα 610 
ὃ καχός. ἰδοὺ y&Q ᾿Αντίνοος εἰδὼς καὶ ὁμολογῶν κακὰ εἶναι τὰ τῶν μνηστήρων ἔργα, ὅμως καὶ αὐτὸς 
ποιεῖν ἐπιμόνως αὐτὰ βούλεται καὶ τοὺς ἄλλους προτρέπεται. ὁ δὲ ποιητὴς καὶ ϑεόμαχον αὐτὸν παρεμ- 
φαίνει. πῶς γὰρ οἱ τοιοῦτος, ὃς διαβεβαιωσάμενος ὅτι ϑεὸς κακότητος ἔλυσε τὸν Τηλέμαχον καὶ ἀπή- 

γαγεν οἴκαδε, εἶτα πάλιν αὐτῷ ἐπιτίϑεσθϑαι βούλεται; (Vers. 575.) Τὸ δὲ τοὺς λαοὺς μηδόλως ἦρα 

φέρειν τοῖς μνηστῆρσι, πιϑανολογίαν τινὰ χορηγεῖ τῇ καϑ' Ὅμηρον ἱστορίᾳ. οἱ γὰρ τοιοῦτοι οὐκ ἂν 

λυπηϑεῖεν ὕστερον, οὐδ᾽ ἀμύναιντο πεσόντων μνηστήρων. Ὅτι δὲ ἦρα τὴν χάριν λέγει, προδεδήλωταν τὸ 
σαφῶς. Τὸ δὲ ὁμηγυρίζειν ὅμοιόν ἐστι τῷ σωφρονίζειν καὶ τοῖς τοιούτοις. ὁμηγυρέονται μὲν γάρ τίνες 
αὐτοὶ, ὁμηγυρίζονται δὲ ὑπ᾽ ἄλλων. (Vers. 378.) Τὸ δὲ ἀπομηνίσει περιττὴν χἀνταῦϑα ὡς καὶ ἐν 

᾿Ιλιάδι ἔχει τὴν πρόϑεσιν. ἄλλως γὰρ κυρίως ἀπομηνῖσαι τὸ ἀποϑέσϑαι μῆνιν. τοῦτο δὲ καὶ ἐσχημάτι- 
grat, τὸ γὰρ ἀκόλουϑον ἣν κοινότερον οὕτω" οὐ γάρ μιν μεθήσειν ὀΐω, ἀλλ᾿ ἀπομηνίσειν, ἐρέειν τε 
ἀναστάντα. (Vers.379.) Τὸ δὲ ῥάπτειν φόνον ποιητῇ μὲν χρήσιμον, κακόζηλον δὲ ἐν λόγῳ πεξῷ διὰ 
τὸ μὴ προσχεῖσϑαι καὶ ἑτέραν τινὰ λέξιν σύστοιχον πρὸς τὸ ῥάπτειν. ἀνάττικον δὲ τὸ ἐράπτομεν δι᾿ ἑνὸς᾽ 

50 ῥῶ, “φυσικὸν δὲ ὅμως καὶ κοινόν. Τὸ δὲ ἐκίχημεν παρατατικός ἐστι τοῦ κίχημι" ἐξ οὗ τὸ κιχῆναι, ὡς 

χαὶ πρὸ βραχέων εἴρηται. (Vers. 381.) Τὸ δὲ μή τι χακὸν ῥέξωσεν ἐλλειπτιχῶς ἔχει. λείπει γὰρ τὸ, διὸ 

δέδοιχα ἢ ἄλλο τι ὅμοιον. ϑυμοῦ δὲ σχῆμα τοῦ πολλοῦ μὴ ἐῶντος λαλεῖν ἀνελλιπῶς, ὁποῖόν τι καὶ τὸ, 
ἀλλ ἄγετε πρὶν κεῖνον ὁμηγυρίσασϑαι εἰς ἀγορὴν ᾿“΄χαιούς. (Vers. 576.) ἐν γὰρ τῷ ἄγετε λείπει 20 
ῥῆμα πληϑυντιχὸν, οἷον τὸ, ὀλοϑρεύσωμεν ἢ ἀνέλωμεν ἢ ἑτεροῖόν τι τοιοῦτον πρὸς ἀκολουθίαν τοῦ, 
φραζώμεϑα λυγρὸν ὕλεϑρον. οὕτω δὲ καὶ τὸ, εἰ δ᾽ ὑμῖν ὅδε μῦϑος ἀφανδάνει, ἀλλὰ βούλεσϑε αὐτὸν 

ζῆν, ἄρσεώς τίνος λείπεται, οἷον" εἰ δὲ ἀφανδάνει, καὶ οὐ δοχεῖ καλὸν ὃ φόνος ἀλλὰ βούλεσϑε αὐτὸν 
ζῆν. τοῦτο μέντοι δύναται καὶ ἀνελλιπῶς ἔχειν, εἴ τις νοήσει τὸν ἀλλὰ σύνδεσμον ἀντὶ τοῦ δὲ, ἵνα λέγῃ, 

ὡς εἴ περ ὑμῖν τάδε ἀφανδάνει, βούλεσϑε δὲ αὐτὸν ζῆν. (Vers. 383.) Τὸ δὲ ἐπ᾿ ἀγροῦ ἐπιϑέσϑαι τῷ 

Τηλεμάχῳ 1j ἐν ὁδῷ πάνυ δυνατῶς καὶ ἀσφαλῶς ὃ κακὸς ᾿Αντίνοος ὑποτίϑησι, καὶ εἰ ἐξενίκησεν 

ἡ τοιαύτη βουλὴ, ἦν ἂν ἄφυχτον τὸ xaxóv. αὐξήσας οὖν οὕτω τὸ δεινὸν ὃ ποιητὴς καὶ τὸν ἀχροατὴν 

ϑέμενος ἐναγώνιον λύσει τὴν ἀγωνίαν ταύτην καὶ τὸ ἄπορον πιϑανῶς διὰ τοῦ ᾿Αμφινόμου. ( Vers. 589.) 

θο Τὸ δὲ ϑυμηδὲς ὁμοίως παρῆκται τῷ μελλιηδές. ἐναντίον δὲ πρὸς τὸ ϑυμηδὲς τὸ ϑυμαλγές. ( Vers. 392.) 

Τὸ δὲ πλεῖστα πόροι, πρὸς τὴν τῆς ΤΙηνελόπης ἀξίαν ἐῤῥέϑη, ὡς πλείστων ἀξιουμένης. Τὸ δὲ μόρσι- 30 

μος ἔλϑοι, τὸν Ὀδυσσέα ἐϑέλει προκαλεῖσθαι ἀστείως, ὃς xci πλεῖστα τῇ Πηνελόπῃ πάλαι ποτὲ χροό- 

γου ἔπορε. καὶ ἔστι τοῦτο οἷόν τις φήμη μαντευομένη τὰ ὑπὲρ Ὀδυσσέως, λελοξευμένου τοῦ πόροι, καὶ 

ϑοθνοουμένου ἐπὶ Ὀδυσσέως ἀντὶ τοῦ, ἔπορε, σχήματι ᾿“ττικῷ. *( Vers. 394.) Ὅτι ᾿Αντινόου συμβου- 

λευσαμένου χτεῖναι Τηλέμαχον, ᾿Αμφίνομος Νίσου φαίδιμος υἱὸς, ὃς ἐκ Δουλιχίου ἡγεῖτο μνησῆρσι, 

μάλιστα δὲ Πηνελοπείῃ ἥνδανε μύϑοισι, φρεσὶ γὰρ κέχρητ᾽ ἀγαϑῆσιν. ὃ τοίνυν -Augivouog μόνος οὗτος 

ἀντειπὼν, ὦ φίλοι, φησὶν, ovx ἂν ἔγωγε χατακτεινειν ἐϑέλοιμι Τηλέμαχον. δεινὸν δὲ γένος βασιληϊον 

ἔστι χτείνειν" ἀλλὰ πρῶτα ϑεῶν εἰρώμεϑα βουλάς. Et μέν κ᾽ αἰνήσωσι Διὸς μεγάλοιο ϑέμιστες, αὐτός 

io re χτεγέω, τούς τ᾽ ἄλλους ( Vers. 404.) πάντας ἀνώξω" οὗ ϑέμα ἀνώγω "τὸ κελεύω.  ( Vers. 405.) εἰ 

δέ x ἀποτρωπῶσιν ἤτοι ἀποτρέπωσιν αἱ ῥηθεῖσαι ϑέμιστες, παύσασϑαι ἄνωγα. (Vers. 402.) xai 

οὕτω προϑέσει μαντείας ἐχφεύγει προφανῆ κίνδυνον ὁ Τηλέμαχος. καὶ οὐχ ἔστιν ἄλλως λῦσαι πιϑαγώ- 4o 

τερον τὴν ἀπορίαν τοῦ πῶς ὁ Τηλέμαχος ovx ἐπεβουλεύϑη ἐπ᾽ ἀγροῦ ἢ ἐν ὁδῷ. ( Vers. 397.) οὐχ ἁπλῶς 611 

δὲ ἁνδάνει τῇ Πηνελόπῃ ὃ ̓ Δμφίνομος, ἀλλὰ μάλιστα τῶν λοιπῶν μνησέξήρων. καὶ οὐδ᾽ ὡς ἀνδρεῖος, 

τοιοῦτοι γὰρ μάλιστα ᾿Αντίνοος καὶ Εὐρύμαχος, ot ἀρετῇ πάντων ἦσαν &oyow, ( Vers. 398.) dx. 

20 ὡς φρεσὶ χεχρημένος ἀγαθαῖς" χαίροι γὰρ ἂν ἡ περίφρων τῷ ὁμοίῳ. οὐκ ἔσται δὲ ὄφελος TQ .4μ- 

φινόμῳ, εἶ μόνον φρεσὶ κέχρηται ἀγαθαῖς" καὶ κλέπτης γὰρ ἄν ποτε ἢ καὶ μοιχὸς φρεσὶ χρώμενου 

ἀγαϑαῖς, ὡς μὲν τοιοῦτοι, ἐπαινοῖντο ἂν, ὡς δὲ φαῦλοι κολάξζοιντο" oVre xci “Αμφένομοβ' ὡς μὲν 
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«φρεσὶ χεχρημένος ἀγαϑαῖς ἁνδάνει tij Πηνελόπῃ, ὡς δὲ μνηστὴρ ἀφανδάνει. ἐπίτηδες δὲ xci τοὺς 

τοιούτους 0 ποιητὴς συμπαραλαμβάνει τοῖς ἀτασϑάλοις μνηστῆρσιν ἢ ὡς ἂν βραχύ. τι ἀνασειράξοιτο 
ἡ τῶν πλειόνων ὕβρις: Ὅρα δὲ καὶ τὸ, φρεσὶ κέχρητο, ἐξ οὗ ; παρὰ τῷ ῥήτορι τὸ, κέχρηται συμφορῷ, 
χαὶ ὅσα τοιαῦτα. "καὶ ὡς ϑεῖον τὸ βασιλικόν ἐστι γένος, χαὶ οἷον δεινὸν εἶναι χτείνεσϑαι διὰ τὴν ϑειό- 30 

τητα. καιρία δὲ λέξις τὸ χτείνειν,, . διὸ. καὶ ἐπιμένει αὐτῇ. (Vers.oo.) Τὸ δὲ ϑεῶν εἰρώμεϑα βου- 

λὰς, ὕμοιον ὡς εἰ, καὶ εἶπεν ὅτι κτείνωμεν. Τηλέμαχον ϑεοῦ ἐπισπόμενοι ὀμφῇ. (Vers. 405.) Τὸ δὲ 
ϑέμιστες Διὸς φασί τινὲς μὴ δεῖν ἐπὶ μαντείας τίϑεσθαι" ἀγορᾶς γὰρ καὶ βουλῆς λέξιν εἶναι τὴν ϑέ- 

μιν" διὸ ἀντὶ τοῦ ϑέμιστες τόμουραι) φάφουσιν, 0 ἐστι μαντεῖαι, ὡς καὶ προγέγραπται. ὅρος γὰρ 
κατὰ τὸν γεωγράφον Τύμουρος, ὑφ᾽ 0 κεῖται ἱερὸν τὸ ἕν Δωδώνῃ χατὰ Θεσπρωτίαν. ἐξ οὗ Ἀτόμοῦυροι, 4o 

10 οἱ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενοι ὑποφῆται Διὸς ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι, xci ai μαντεῖαι τόμουραι. βέλ- 
τιον γάρ, qnot; τομούρους ἢ ϑέμιστας γράφειν. ϑέμιστες γὰρ οὐ τὰ μαντεῖα ἀλλ αἱ βουλαὶ καὶ τὰ βου- 
λεύματα. καὶ τὰ νομοϑετήματα. Τοῖς δὲ ῥηθεῖσι τομούροις καὶ ὃ si TQ “υκόφρονι συνονομάξεταν 

τόμουρος γημέρτέστατος, ἤγουν ὃ τὸ μὴ ὃν ὁρῶν μαντικῶς. ( Vers. 412.) Ὅτι εἰ καὶ καταμόνας ot 
μνηστῆρες ἐβουλεύσαντο. χατὰ Τηλεμάχου, ἀλλ ὅμως ὃ προδηλωϑεὶς κῆρυξ MéÓov μαϑὼν κατεμήνυσε 
τῇ “Πηνελόπῃ. χαὶ αὐτὴ γνοῦλσα ἐνόησε φανῆναι τοῖς μνηστῆρσιν, ὡς καὶ ἄλλοτε ποιεῖν εἴωϑε κατὰ 50 

ποσὰ χρονικὰ διαστήματα, καὶ δὴ ἐμφανισϑεῖσα τοὺς μὲν ἄλλους eget καϑῆσϑαι ἐ ἐπὶ ξεστοῖσι ϑρό- 
γοισιν, AX Mes; 418.) Ldvrwoo δέ φησιν ἐπιπλήττουσα" ᾿Αντίνοε ὕβοιν ἔχων κακομήχανε, χαὶ δὲ ἤγουν 

δή σέ φασιν ἐν eun μεϑν ὁμήλικας εἰναι ἄριστον βουλῇ καὶ μύϑοισι" σὺ δ᾽ οὐχ ἄρα τοῖος incar 

(Vers. 421.) μάργε, τουτέστι μαινόμενε 2 TL δὲ σὺ Τηλεμάχῳ ϑάνατόν τὲ μόρον τὲ ῥάπτεις, οὐδ᾽ ἱκέτας 

20 ἐμπάζεαι οἷσιν ἄρα Ζεὺς μάρτυρος; οὐδ᾽ δσίη κακὰ ῥάπτειν ἀλλήλοισιν. (V ers. 424.) εἶτα ἑρμηνεύουσα 
τὸ , οὐδ᾽ ἱκέτας ἐμπάζεαι, xol εἰς ἀχρηστίαν δὲ ὀνειδίζουσα. “ἐρωτῷ λόγους ἀναμνηστικοὺς, ὧν ᾿Οδυσ- 

σεὺς ὠφελήσας Εὐπείϑην τὸν ᾿ΑἸντινόου πατέρα εἰποῦσα" ἢ οὐχ οἶσϑα Orc δεῦρο πατὴρ τεὸς ἵχετο, 

τουτέστιν ἱκέτευε φεύγων, ( Vers. 425.) δῆμον ὑποδδείσας τὸν τῶν Ιϑακησίων. δὴ γὰρ κεχολώατο 
λίην, οὕνεκα ληϊστῆρσιν ἐπισπόμενος Ταφίοισιν ὁ ὐπείϑης ἔχαχε Θεσπρωτούς. (Vers. 427.) οἱ δὲ, 

τουτέστιν οἱ Θεσπρωτοὶ, ἡμῖν ἄρϑμιοι ἦσαν, ἤγουν φίλοι. καὶ οἱ μὲν ᾿Ιϑακήσιοι ἔϑελον φϑῖσαν τὸν 
ὐπείϑην χαὶ ἀποῤῥαῖσαι φίλον ἤτορ; 702 κατὰ ζωὴν φαγέειν μενοεικέα πολλήν. «AX Ὀδυσσεὺς χατέ- 

Quxs καὶ ἔσχεϑεν ἱεμένους περ. τοῦ νῦν οἶκον ἄτιμον ἔδεις, uve δὲ γυναῖχα, παῖδά τ᾽ ἀποκχτείνεις; 
( Vers. 432.). ἐμέλτε μεγάλως ἀκαχίζεις, ἣν δηλαδὴ ἐχρῆν ὡς μνηστὴν ϑεραπεύειν. (Vers. 455.) ἀλλά 60 
σὲ παύσασϑαι χέλομαι χαὶ ἀνωγέμεν ἄλλους. τοῦτο δὲ λέγει ἐμφαίνουσα, διατί πρὸς μόνον αὐτὸν ἀπε- 

$0 τείνατο τοὺς λόγους, ὡς πάντων δηλαδὴ αἴτιον καὶ πείϑοντα καὶ τοὺς ἄλλους ἕπεσϑαι οἷς αὐτὸς ἐϑέλει. 
6012 ( Vers. 409.) Σημείωσαι δὲ, ὡς οὐ πρὸς τρυφὴν ἡ Πηνελόπη τοῖς μνηστῆρσιν ἐπεφαίνετο, ἀλλ᾽ ὅτε TL 

τυχὸν κατήπειγεν, ὡς καὶ ἐνταῦϑα ἡ κατὰ τοῦ παιδὸς ἐπιβουλὴ ἐμφανίζειν αὐτὴν παύσουσαν τὸ μελετώ- 
μμδνον κακόν. Ὕθβριν δὲ € ἔχων ὃ ὑβριστὴς ὡς ἐν περιφράσει. ( Vers; 418.) Κακομήχανον δὲ καλεῖ τὸν 

᾿Δντίνοον, à ὃ πὲρ ὅμοιόν ἐστι πρὸς TÉ ἀμήχαδνος Ἥρη; ὡς ἀεί τε τοιοῦτον καὶ πρὸς διαστολὴν ἴσως1807 
τοῦ μὴ τοιούτου ᾿Ἀμφινόμου, ὃς ἀεὶ ἁνδάνων αὐτῇ μύϑοις οἷα φρεσὶ κεχρημένος ἀγαϑαῖς, ὃ ἐστιν οὐ 
διὰ χαλλιέπειαν ἀλλ ὅτι νοῦν αὐτῷ εἶχον οἱ λόγοι φρενήρεν ὄντι, καὶ νῦν αὐτῇ μάλιστα ἤρεσεν ἂν 
ὑπὲρ τοῦ παιδὸς λαλήσας. ( Vers. 420. ) ῥητορικῶς δὲ ἡ Πηνελόπη τὸ ἄριστον εἰναι βουλῇ χαὶ μύϑοις 
τὸν ᾿ΑἸντίνοον ἀνατρέπει, ἐξ ὧν ἀδίκως ποιεῖ ὃ ἁμαρτάνων εἰς αὐτὸν τὲν ἱκέσιον. ὡς γὰρ Διομήδης καὶ 
Τλαῦκος, ξένοι πατρῷοι, ἤδη δὲ καὶ Μέντης καὶ Τηλέμαχος, οὕτω καὶ νῦν Τηλέμαχος καὶ ᾿Αντίνοος 

40 ἱκέται πατρῷοι ἀλλήλοις συνάγονται. ( Vers.422.) καὶ ἔστιν οὐ μόνον Εὐπείϑης ἱκέτης τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ 
δι᾿ ἐχεῖνον καὶ ᾿Αντίνοος ἱκέτης πατρῷος τῷ Τηλεμάχῳ, ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν Ὀδυσσεύς τὲ ἱκέτης τῷ 
Εὐπείϑει, οὐχ ὡς ἱκετεύσας μέντοι, ἀλλ᾽ ὡς ἱκετευϑείς. καὶ Τηλέμαχος δὲ ἱκέτης ὁμοίως TQ Αντινόῳ, 
(ve ἢ μέση λέξις τὸ ἱκέτης χαὶ ὁμώνυμος, χαϑὰ καὶ ὃ ξένος, ὃς x«i τὸν ξενισϑέντω δηλοῖ καὶ τὸν 

ξενίσαντα᾽ δέγοι γὰρ ἄμφω ἀλλήλοιν, χαϑὰ καὶ ὃ ἱχετεύσας καὶ ὃ τὴν ἱκετείαν δεξάμενος ἤτοι κατὰ 

τοὺς παλαιοὺς εἰπεῖν ἱκετοδόχος ἱχέται εἰσὶν "ἀλλήλοις. τοιοῦτον xci ὃ προςφτρόπαιος, ἐπεὶ μέσως ἔχει 10 
Xa αὐτός. προςτρόπαιός τε γὰρ Ζεὺς ἐν ῥητορικῷ λεξιχῷ; € ᾧ ἄν τις, φασὶ; προςτρέποιτο δεόμενος. καὶ 
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προςτρόπαιος ὃ ἱχέτης, ὃ ὃ πρός τινὰ δηλαδὴ δεητιχῶς τρεπόμενος, τοιόν δὲ τι καὶ ὃ χρήστηςρ" ὃ δανεί- - 

σας τὲ γὰρ οὕτω καλεῖται καὶ ὃ ὀφείλων. ( Vers. 41g. ) Τὸ δὲ μεϑ' ὁμήλικας ἀντὶ τοῦ καϑ' ὁμήλι- 

xag, ἤγουν ἐν ὁμήλιξι. ( Vers, 422.) T0 δὲ ἐμπάξεαι γῦν μὲν αἰτιατικῇ συντέταχται καὶ λαμβάνεται 

ἀντὶ τοῦ, δι᾿ ἐπιστροφῆς ἔχεις" ὡς ταπολλὰ δὲ μετὰ γενικῆς. οἷον καὶ τὸ, ὃ δ᾽ οὐκ ἐμπάξετο ἱρῶν ἤγουν 
ἐπεστρέφετο. χαὶ, οὔτε ϑεοπροπίης ἐμπάζομαι, (Vers, 423.) Τὸ δὲ μάρτυρος πρωτότυπόν φασιν 
εἶναι τοῦ μάρτυς, ποιῆσαν. ἐχεῖνο διὰ συγκοπῆς " ὅϑεν εὐλόγως οὐδὲ i ἔχει κλίσιν ὃ μάρτυς. ἀλλὰ τοῦτο 
μὲν ἕτεροι-. ἐν δέ ys Toig ὀνοματικοῖς τοῦ “Ἡρῳδιανοῦ φέρεται ὡς ἐκ τοῦ μάρτυς γίνεται χατά τινὰ διά- 
λεχτον τροπῇ τοῦ G εἰς 0 Ó μάρτυρ, οὗ ἡ γενικὴ ἀναδραμοῦσα εἰς εὐϑεῖαν κινεῖ τὸν μάρτυρον.. “ωρικὴ 
δέ τις ἡ ῥηθϑεῖσα ἐν ταῖς εὐϑείαις τροπὴ TOU GO εἰς Q, ὡς ἔστι καὶ παρὰ ᾿Ιαμβλίχῳ εὑρεῖν ἐν οἷς εἰς τὸν 
Πυϑαγόραν ἔγραψεν. "Iaréov δὲ ὅτι μάρτυς λέγεται τοῖς ἱκέταις ὁ Ζεὺς χαϑὰ καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς 10 

20 ἑταίροις, ἵνα ὡς εὖ εἰδὼς καὶ ἐπιτιμήτωρ ποιητικῶς εἰπεῖν ὕστερον τοῖς ἀκ μαρτάνουσι γίνοιτο. Τὸ δὲ 
οὐδ᾽ ὁσίη ἀντὶ τοῦ οὐδ᾽ ὅσιον ἐλλολεήῥδοιι, δοχεῖ. λείπει γὰρ τὸ, βουλὴ ἢ ἢ τοιόνδετι, ἵνα λέγῃ, ὡς οὐκ. 
ἔστιν ὁσία δίκη 3, ἢ βουλὴ ἢ πρᾶξις τὸ τοὺς ἱχέτας ῥάπτειν ἀλλήλοις καχά" ὃ γνωμιχῶς ῥηϑὲν ἐντρέπεν 
τὸν ᾿Αντίνοον, εἴ περ ὀφειλέτης ὧν ,σωτηρίας τῷ Τηλεμάχῳ διὰ τὴν πατρῷαν ἱκεσίαν , ὃ δὲ βούλεται 
τὰ πρὸς ὄλεϑρον αὐτοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι καϑάπερ, ἐλλιπὲς, ὡς ἐῤῥέϑη, τὸ ovy" ὁσίη, οὕτω χαὶ ἡ αὐτοῦ 
ἑρμηνεία τὸ οὐχ᾽ ὅσιον. νοεῖται γὰρ ἀντὶ τοῦ ovy ὅσιον πρᾶγμα ἐστί, Τὸ δὲ ῥάπτειν φίλη τροπή ἐστι 
τῷ ποιητῇ ἐπὶ τῶν χατὰ δόλον" φϑάσας τὲ οὖν ἔφη, φόνον αἰπὺν ἐράπτομεν. xci νῦν δὲ ϑάνατον 
δάπτεις φησὶ, χαὶ, καχὰ ῥάπτειν ἀλλήλοις. (Vers. 425.) Τὺ δὲ δῆμον. ὑποδδείσας πεαρηχεῖ μέν πως 
xard τὸ, τὸν, καὶ ὑπέδδεισαν μάκαρες ϑεοὶ οὐδέ τ᾽ ἔδησαν" δηλοῖ δὲ τὸ ἄσχετον τῆς δημοτικῆς ὁρμῆς, 
ἢ) κρεῖσσον πυρὸς χατὰ τὴν τραγῳδίαν ἀκολάστως ἐπινέμεται τὰ καϑ' ὧν ὁρμήσει. μέγα οὖν τι ὠφρέλη- 20 
ccv Ὀδυσσεὺς τὸν Εὐπείϑην ἀπαλλάξας αὐτὸν τοῦ κατὰ τὸν δῆμον δέους. ( Vers. 426.) Τοὺς δὲ Τα- 
φίους ληϊστῆρας κἀνταῦϑα ὃ ποιητὴς ἱστορεῖ. (Vers. 427.) ἄρϑμιοι δὲ οἱ κατὰ φιλίαν. ἡρμοσμένοι. 
ἀρϑμὸς γὰρ ἡ φιλία, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐφάνη. ( Vers. 428.) Τὸ δὲ φϑίῖσαι καὶ τὸ ἀποῤῥαῖσαι ταυτὰ 

SovooUci, καϑὰ "καὶ τὸ, ϑάνατόν τε μόρον τε, καὶ τὸ, μενοεικέα πολλήν. ζωὴν δὲ χαὶ νῦν τὸν βίον 
λέγει, τουτέστι πάντα τὰ εἰς τὸ Bv ἐπιτήδεια. (Vers. 431.) ' Ev δὲ τῷ, oixov ἄτιμον, οἶκον μὲν λέγει 

τὰ ἐν τῷ οἴκῳ, ἀπὸ τοῦ τόπου τὰ ἐν τόπῳ δηλῶν ἤγουν ἐκ τοῦ περιέχοντος τὸ περιεχόμενον, ἄτιμον δὲ 
τὸν ἀτιμώρητον, ἢ καὶ ἐπιῤῥηματικῶς ἀντὶ τοῦ ἀτίμως, προῖκα, δωρεάν" μὴ καταβαλὼν τιμὴν 0 ἐστι 
τίμημα τῶν ἐσθιομένων. ᾿ξνταῦϑα δὲ ὕρα καὶ πυχνότητα καὶ γοργότητα νοημάτων μετὰ κάλλους 

iv τῷ, τοῦ, ἤτοι τοῦ ἱκέτου, oixov ἄτιμον ἔδεις οὗ ὃ πατὴρ Ὀδυσσεὺς μενοειχέα περιεσώσατό σε ζωήν: 
pvc δὲ γυναῖχα οὐ διχαίως, τὴν τοῦ εὐεργέτου. παῖδά τ᾽ ἀποκτείνεις, τὸν πατρῷον δηλαδὴ ἱκέτην. 3o 
ἐμέ τε οὐχ᾽ ἁπλῶς ἀλλὰ μεγάλως ἀκαχίξεις, ἣν μεγάλως ἔδει εὐφραίνειν διὰ τὴν μνηστείαν, τέσσαρες 
οὖν ἔννοιαι αὐτοτελεῖς δυσὶ στίχοις ἔγχεινται μετὰ παρίσων τριῶν, τοῖ ἔδεις, χτείγεις, ἀκαχίζεις. ὧν 
τὸ χτείνεις δριμέως ἐῤῥέϑη, ὡς εἰ χαὶ ἤδη ἐνηργεῖτο εἰς τὸν παῖδα ὃ φόνος. ϑυμοῦ δὲ συγκοπαὶ τὰ 

ῥηθέντα κόμματα. διὸ καὶ παύει τὸν λόγον εὐθὺς ἡ φιλόσοφος γυνὴ, μηδὲν ἀγεννὲς ἀξιώσασα, ἀλλὰ 

βασιλικῶς εἰποῦσα τὸ, ἀλλά ce παύσασϑαι κέλομαι, εἶτα καὶ οἱονεὶ ϑεραπεύσασα κολαχευτικῶς ἐν τῷ, 

Áo "καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους, ( Vers. 456. ) Ὅτι ᾿Αντινοος μὲν εἰ xci ϑρασὺς χαὶ ὕβριν ἔχων ὡς προσεχῶς 
ὠνείδισται, ἀλλ οὖν σιγᾷ ἐφ᾽ οἷς ἡ Πηνελόπη καταφορικῶς αὐτῷ προσήνεκται. Εὐρύμαχος δὲ οἷα χρυ- 

ψίνους ὑπούλως καὶ ἐσχηματισμένως ἀμειβόμενος τοιαῦτα φησί" ᾿ϑάρσει, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ 013 

σῇσι μελόντων. ovx Uo οὗτος ἀνὴρ οὐδ᾽ ἔσσεται οὐδὲ γένηται, ὃς xev Τηλεμάχῳ σῷ υἱδὲ χείραρ: ἐποί- 

50 6& ζώοντός γ ̓ ἐμέϑεν χαὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο. ὧδε γὰρ det ρέω, καὶ μὴν τετελεσμένον | ἔσται. αἶψά 4o 

οἱ eiua κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρὶ ἡ ἡμετέρῳ. ἐπειὴ καὶ ἐμὲ πτολίπορϑος Ὀδυσσεὺς πολλάκι γούνασιν 

οἷσιν ἐφεσσάμενος κρέας ὀπτὸν ἐν χείρεσσιν ἔϑηκχεν, ἐπέσχε τε οἶνον ἐρυϑρόν. τῷ μοι Τηλέμαχος πάν- 
των πολὺ φίλτατός ἐστιν ἀνδρῶν. οὐδὲ τί μιν ϑάνατον τρομέεσϑαι ἄνωγα ἔχ ye μνηστήρων. ϑεόϑεν 
ἃ, οὐχ ἔστ ̓ ἀλέασϑαι. xai τοιαῦτα μὲν ὁ ὕπουλος Εὐρύμαχος χατά γε σχῆμα" βούλεται δὲ τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ λέγειν, ὅτι ἐμοῦ ζῶντος: οὐδεὶς “ἔσται; ὃς πρὸ ἐμοῦ ἢ δίχα ἐμοῦ ἐπιβουλεύεται τῷ Τηλεμάχῳ. 

θο *(V ers. 441.) οὕτω δὲ καὶ τὸ, αἶψά οἱ αἷμα κελαιγὸν ἐρωήσει, δοχεῖ μὲν λέγειν ὅτι τὸ αἷμα τοῦ Ü ἐπιβουλεύ-. 
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govrog τῷ Τηλεμάχῳ ῥεὐυσεῖται περὶ τῷ ἐμῷ δόρατι. ἄλλως δὲ δηλοῖ, ὅτι τῷ Τηλεμάχῳ τὸ αἷμα ἐρωήσει 

περὶ τῷ τῶν μνηστήρων δόρατι. οὐ γὰρ εἰπε mo δουρὶ ἐ ἐμῷ, ἀλλὰ ἡ ἡμετέρῳ χοινῶς. (Vers. 447. ) χαὶ 

μὴν καὶ ἐν τῷ, ϑεόϑεν δ᾽ οὐκ ἔστ ̓ ἀλέασϑαι, * φαίνεται μὲν λέγειν, ὅτι τὸν φυσικὸν ϑάνατον ovx x-1808 

φευξεῖται ὃ ὁ di uA po xoc. λέγει δὲ ἄλλως αὐτὸ ἐχεῖνο τὸ ἤδη προβεβουλευμένον, ὅτι δηλαδὴ τεϑνήξεται 

ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν, ἐὰν αἱ τοῦ Διὸς ὡς προείρηται αἰνήσωσι ϑέμιστες 3 ἤγουν συγκαταινέσωσι προτρέπου- 

σαν ἡμᾶς" ὁποῖον χαὶ τὸ ἐν ἄλλοις τεϑὲν πρὸς Τηλέμαχον, ἤ σέ 7ὲ λαοὶ ἐχϑαίρουσιν ἐπισπόμενον 

ϑεοῦ 0 ὀμφῇ, ἤγουν ϑεόϑεν ὀτρυνϑέντες. ἐπεὶ δὲ ἣν εἰχὸς ἐμβαϑῦναι τὴν δαΐφρονα Πηνελόπην τῷ σχὴ- 

ματισμῷ τοῦ ψοήματος καὶ φανερῶς αὐτὰ δύεονοιαν χατὰ τὴν τραγῳδίαν ἡγήσασϑαι, ἀχρειοῖ δῆϑεν 

τὴν ἔμφασιν ὁ Εὐρύμαχος εἰπών" ἐπεὶ χαὶ ἐμὲ πολλάκις ὃ Ὀδυσσεὺς γούνασιν ἐπικαϑίσας κρέας ὀπτὸν 

10 ἐχείρισε καὶ οἶνον ἐπέσχε. (Vers. iini. διό μοι Τηλέμαχος οὐχ᾽ ἁπλῶς φίλος οὐδὲ φίλτατος," ἀλλὰ mav- 

TOY πολὺ φίλτατός ἐστιν, ὡς εἰ καὶ ἀδελφὸς διὰ τὴν ἐξ Ὀδυσσέως κηδεμονίαν, 0 δὴ καὶ αὐτὸ ἐπίτηδες 

γελοιάζων φησίν" & περ. διὰ μὲν τὸ δίκαιον, οὐκ ἐδεῖται τόν ποτὲ βασιλέα Ὀδυσσέα. (Vers. 445.) διὰ 

δὲ κρέας ὑπτὸν καὶ οἴνου ῥόφημα πολὺ φίλτατον αὐτῷ εἶναι φησὶ τὸν ἐκείνου υἱὸν Ῥηλέμαχον, αἰτίαν 
ϑεὶς παιγνιώδη, ὡς εἰ καί τις πολλῶν τινὶ ὀφειλέτης ὧν, εἶτα καὶ ὀβολὸν ἐξ ἐχείνου παραῤῥιφέντα 10 

σχὼν, ἐκεῖνα μὲν ἐν χαιρῷ σιωπῷ, προφέρει δὲ εἰς μνήμην τοῦ ὀβολοῦ σμικροδωρεάν. ( Vers. 448.) 

ἐπὶ δὲ τούτοις ϑεωρῶν ὃ ποιητὴς αὐτὸς ἑαυτὸν, τουτέστι τὴν οἰχείαν ἑρμηνεύων μέϑοδον καὶ δηλῶν 

ὡς ἐσχηματισμένως ἐνταῦϑα ἔγ ραψε; φησίν" ὡς φάτο ϑαρσύνων, τὴν Πηνελόπην δηλαδὴ Εὐρύμαχος, 

τῷ δ᾽ ἤρτυεν αὐτὸς ὕλεϑρον, ὃν καὶ τοῖς λόγοις ἐνέφηνεν, εἰ χαὶ ἡ Πηνελόπη ἁπλοϊκῶς ἤκουσε. καὶ 

ὅρα ὡς xci τῶν ἐσχηματισμένων ὁμιλιῶν ἀρχὰς ὃ ποιητὴς ἐνδέδωκεν. esee 436.) Ὅτι δὲ τὸ μελόν- 

20 τῶν &vri τοῦ μελέτωσαν κεῖται, οὐκ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. δῆλον δὲ καὶ Urt ἔχει τι ἐσχηματισμένης ἐννοίας 

καὶ τὸ, μή τοι ταῦτα “μελόντων. μονονουχὶ γάρ, quow, ὅτι οὐ σοί γε ἀλλ ἡμῖν ἔσται μέλησις, ὕπως 
ἐν διαχε ιρισώμεϑα τὸν Τηλέμαχον. ὅλως γὰρ ὀργίλου μὲν ἤϑους τὰ τοῦ ᾿Αἰντινόου καὶ βαρέος, εἰρωνι- 

κοῦ δὲ τὰ τοῦ Εὐρυμάχου. (Vers.439.) Τὸ δὲ ζώοντος ἐ ἐμοῦ καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο, ἐκ τῆς ᾿1λιά- 

δὸς παρειλκύσϑαι δοκεῖ. (γὼ: 467. ) Τὸ δὲ ἔσσεται καὶ τὸ γένηται δοκεῖ τοῖς φιλοσοφοῦσι διαφορὰν 
ἔχειν τινά. ἔσεσθαι μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν ἐξανάγκης φασὶν, ἐπὶ cp ἐνδεχομένων δὲ τὸ γενήσεσθαι, οἷον, 

ἔσεται μετὰ χειμῶνα ἔαρ ἀναγχαίως, τὸ δὲ βρέφος τόδε γενήσε Ἄξαι Lp τὸν: ἐνδεχομένως" 0v γὰρ 20 

ἐξανάγκης τοῦτό γε. (Vers.443.) Τὸ δὲ πολλάκι γούνασιν ἐφέζεσϑαι καὶ τὰ ἑξῆς, μέγα, εἰς φιλοστορ- 
yiov elvat δοχεῖ τοῖς φρονοῦσι διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς βρεφικήν ποϑὲν ἐπιμέλειαν. διὸ καὶ ὃ ἐν ᾿Ιλιάδε Φοῖ- 
vié ἃ ἀναμιμνήσχων τὸν ᾿Αχιλλέα, ὅτι πολλάκις μοι τὸ στῆϑος κατέδευσας οἴνου ἀποβλύζων, ἐνδείκνυται 

δυσωπητικὸν εἶναν τὴν τοιαύτην βρεφοκομίαν καὶ παιδοτροφίαν. ὃ περ καὶ ὃ Εὐρύμαχος ἐνταῦϑα ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ “προςποιεῖται, λαλῶν μὲν τὸ δέον, οὐ φρονῶν δὲ ὡς δέον. Κρέας δὲ ὀπτὸν χαὶ ταῦτα νηπίῳ δίδο- 

ται, ὅτι σπανίως ἀνάβραστα κρέα οἱ ἥρωες προσεφέροντο. pues δὲ ὅτι ἐκ τοῦ ὀπτητὸν, ὡς xal 
ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη., συγκέκοπται τὸ ὑπτόν. ᾿Ἐπισχεῖν δὲ οἶνον τὸ ἐγγὺς σχεῖν, οὗ ἐναντίον τὸ ἀποσχεῖν. 

( Vers.446.) Τὸ δὲ ἄνωγα μέσος ἐστὶ παρακείμενος τοῦ ἀνώγω ἐνεστῶτος, καϑὰ καὶ τοῦ ἀνοίγω τὸ 

θ14 ἠἡνέωγα. ( Vers. 449.) Ὅτι ἐν ἄλλοις ἠχήεντα λέγων δώματα, ὡς ἐκεῖ ἐφάνη, νῦν ὑπερώϊα σιγαλόεντα 
λέγει ἀντιϑετικῶς, κατ᾽ ἄλλον μέντοι λόγον, οὐ τὰ σιγῶντα" οὐ γὰρ ἂν ἔχοι τοῦτο λόγον, ἀλλὰ τὰ 
ἐμποιοῦντα σιγὴν τῷ βλέποντι διὰ τὸ ϑαυμαστὰ εἶναι. ( Vers. 450.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα, ὡς καὶ πρὸ τού- 
των, ἔχλαιε, τὸν Ὀδυσσέα ἡ ἡ γυνὴ, ὄφρα οἱ ὕπνον ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλεν 4ϑήνη. * (Vers. 454.) Ὅτι 5o 
Εὔμαιος μὲν φϑάσας πενταἕτηρον σὺν ἱέρευσε, πανηγυρίσας οἷον ἐπὶ ἐνδημίᾳ ξένου ἀγαϑοῦ, ᾿Ὀδυσοεὺς 

δὲ καὶ Τηλέμαχος ἐνιαύσιον, φειδωλότερον μὲν διατεϑέντες, τρυφώτερον δὲ, ove xc εὗρεν ὃ Εὔμαιος 

δόρπον ἐπισταδὸν ὁπλιζομένους" ὃ καὶ ἀλλαχοῦ χεῖται. Ὅτι πλατύνας ἤδη τὴν μεταβολὴν τῆς τοῦ 
᾽Οδυσσέως μορφῆς ὃ ποιητὴς συντέμνει αὐτὴν ἐνταῦϑα καιρίως οὕτως. ᾿᾿ϑηνᾷ δὲ ἄγχι παρισταμένη 

ῥάβδῳ πεπληγυῖα: πάλιν ποίησε γέροντα, ( Vers. 457. ) λυγρὰ *Ó? ἑἵματα ἕσσε περὶ χροΐ. καὶ τὴν αἰτίαν áo 

ἐπάγων φησί" μή ἑ συβώτης γνοίη ἑσάντα ἰδὼν καὶ τῇ γυναικὶ ἔλθοι ἀπαγ, γέλλων. (Vers. 459.) μηδὲ 
φρεσὶν εἰρύσαιτο, τουτέστι μὴ οὐ φυλάξοι καὶ κρύψοι χατὰ νοῦν. οὗ βούλεται γὰρ γνωσθῆναι ÜÓvc- 

σεὺς οὐδενὶ διὰ τὰ προῤῥηθέντα, διὸ καὶ πᾶσα ἐπίκρυψις ἐπ᾽ αὐτῷ γίνεται. (Vers, 461.) Ὅτι Τηλέ- 
R2 

3o 

40 
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μᾶχος uiv ἐρωτᾷ τὸν hant βιωτικῶς ἦλθες δὲ Εὔμαιε » τί δὴ χλέος ἔστ᾽ ἀνὰ ἄστυ; ἤγουν τὶ φημίζε- 
ται ἀνὰ τὴν. πόλιν. προσεπερωτῷᾷ δὲ καὶ περὶ, τῶν "μνηστήρων, & περ ἔνδον εἰσὶν ἐκ λόχου. ( Vers. 465.) 

50 ὃ δὲ xci αὐτὸς ἁπλοϊ"χῶς ἀπολογησώμενος, ὡς οὐχ ἔμελέ μοι ταῦτα μεταλλῆσαι χαὶ ἔρεσϑαι ἄστυ κατα- 
βλώσκοντα τάχιστά uc ϑυμὸς ἃ ἄνωγεν ἀγγελίην εἰπόντα, πάλιν. δεῦρ᾽ ἀπονέεσϑαι, ὕστερον λέγει ἰδεῖν 
νῆα ϑοὴν κατιοῦσαν ἐς λιμένα 3; ἡμέτερον. πολλοὶ δ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐ ἐν αὐτῆ. βεβρίϑει δὲ σάκεσσι καὶ ἔγχεσιν 
ἀμφιγ ύοισι. (Vers. 473. ) καί σφεας ὠΐσϑην ; τουτέστιν ἐνόμισα, τούτους εἶναι, οὐδέ τοι οἶδα. ἔνϑα 
καὶ ὅρα διαφορὰν τοῦ. ὠΐσϑην καὶ τοῦ οἶδα. τὸ μὲν yao οἶδα πρὸς ἀκρίβειαν, τὸ δὲ ὠΐσϑην πρὸς vópa- 

60 σιν. εἰ δὲ ἀνωτέρω εἰδέναι φησὶν ὃ συβώτης ἐ ἐν τῷ, ἄλ᾽λο δέ τοι τόδε οἶδα, ὅμως οὐκ ἔστι τοῦτο ἀντί- 
φασις. ἐκεῖ μὲν γὰρ εἰδέναι ene, 0 εἶδε, νῆα δηλαδὴ πολλοὺς ἄνδρας ἔχουσαν καὶ ὅπλα" νῦν δὲ μὴ 
εἰδέναι φησὶν , εἰ χαὶ μνηστῆρες ἦσαν ἐκεῖνοι, ἀλλὰ οἴεσϑαι τοῦτο. ( Vers. 468. ) λέγει δὲ ὃ Εὔμαιος 10 

1δ0θκαὶ ὅτε ὡμήρησε δέ μοι ἄγγελος, zn *gv$, ὁ Μέδων δηλαδὴ, σταλεὶς ὑπὸ τῶν ἑταίρων τοῦ Τηλεμάχου, 
ὃς πρῶτος ἤγγειλε τῇ μητρί: ovx ἐθέλει γὰρ ἐπιχρύψαι τι ὧν οἶδε. μέμνηται δὲ καὶ λόφου τινὸς “Ῥρμαίου" 
ἐγχωρίου, εἰπὼν ὅτι ὅτε ἣν ἤγουν ἤμην σϑυΐξρμαιος λόφος ἐστὶ, εἶδον τὴν εἰρημένην γῆα. ἐπὶ δὲ τούτοις 
μείδησε, φησὶν, ἱερὴ ἰς Τηλεμάχοιο ἐς πατέρα ὀφϑαλμοῖσιν ἰδὼν λάϑρα τοῦ ὑφορβοῦ, ἀγαλλιασάμενος 
δηλαδὴ ἐφ᾽ οἷς ὑπέστρεψαν οἱ μνηστῆρες κενοί ἴσως δὲ καὶ ὑποδηλῶν τῷ πατρὶ ὅτι πρὸς πλείους à ἔχ γε 615 
τῆς ἄρτι ἔσται τούτοις ὃ ἀγών. ( Vers. 461.) Ὅρα δὲ τὸ ἦλϑες δῖ Εὔμαιε, ὀρϑῶς μὲν νοούμενον, ἀσα- 
φῶς δὲ πεφρασμένον διὰ τὴν ἔχϑλυψιν τῆς ληγούσης τοῦ, δῖε, καλεῖται γὰρ καὶ ἀλλαχοῦ δῖος € τοιοῦ- 
τος Εὔμαιος. τοιοῦτον δὲ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι τὸ, ἐπεμήνατο δὲ Αντεια" δῖα γὰρ. ἐχεῖ τὸ ἐντελές. χαὶ ἔστιν 

εἰπεῖν. xci τοῦτο βραχεῖαν τινὰ φλέβα σχεδιπῆς μεταλλείας, τῆς ἐξευρημένης ὕστερον, εἴτε καὶ ξέσμα τι 
τολατομίας σχεδουργικῆς, ἣν μετὰ τὸν ποιητὴν τεχνώμενοι πόνους τοῖς γραμματικκευομένοις ἐξευρήκασι. 20 

xai εἰσὶ καὶ ἕτερα πολλὰ τοῦ εἴδους τούτου γραφέντα ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα, τὰ μὲν συναληλιμένα ,T& 

δὲ xci κατὰ ἑτεροίαν συνθήκην" ἐξ ὧν ἡ τῶν σχεδοποιῶν εἰλῆφϑαι δοκεῖ μέϑοδος. ὁποῖον καὶ παρὰ 

Zogozis τὸ, ϑεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱερὰ τοῖς σωτηρίοις. ὥς περ γὰρ τὸ, ἦλϑες δῖ Εὔμαιε, συναρπάσοι ἄν 
τινα ὡς ἐπιῤῥήματος ἐνταῦϑα ἐχπεφωνημένου τοῦ δῖ᾽, ὁποῖόν τι xci παρ᾽ ᾿ Ἡσιόδῳ τὸ, δεῦτε AU ἐννέ- 
mere, τὸν Δία γὰρ ἐχεῖνος ἐνταῦϑα συνήλειψεν, οὕτω καὶ ἐν τῷ, ϑεοῖσιν ἔμμην᾽ ἱερὰ, δοκήσοι. ἂν δηϑῆ- 
Yet γέμειν deo τοῖς ϑεοῖς. τοιοῦτον παρὰ τῷ αὐτῷ καὶ τὸ, ὥς πέρ Hw ἀραῖον εἷλες, ἤγουν ὥς περ ἐμὲ 
εἷλες διὰ τῆς ἀρᾶς. καὶ ἐν τούτῳ γὰρ παραγάγοι ἂν ἡ προφορὰ τὸν ἀπραγμόνως ἀκούσαντα, ὡς ἔγκει- 
ται ῥέον σπέρμα τῇ φράσει. καὶ ἄλλα δὲ τοιαῦτα μυρία 'Ομηρικά τε καὶ ἄλλως ποιητικὰ, οὔτε ζηλωτὰ 
εἰς τὸ καταλογάδην γράφειν, x«i οὐδὲ οἷα λόγου viv ἠξιῶσϑαι πλείονος. (Vers. 466.) Τὸ δὲ βλώσκοντα 

δύναται ) γραφῆναι καὶ βλώσχοντε χατὰ πτῶσιν δοτικὴν, καὶ ἔστιν ἀμφοτέρως ἄσφαλτον. γίνεται δὲ 50 
ἀπὸ τοῦ nol μολήσω μολήσχω, ὡς ϑνήσω ϑνήσχω χαὶ τὰ ὅμοια, χαὶ τροπῇ συνήϑει μακροῦ εἰς 

30 μακρὸν ἢ) Ὅυν TOU ἢτα εἰς ὦ, μολώσπκω, καὶ συγκοπῇ τοῦ 0 τῆς ἀρ "obire xal ἀπελεύσει μὲν τοῦ jp, 

ἀντενϑέσει δὲ τοῦ βῆτα, βλώσκω. " Iaréov δὲ ὅτι ἐν μέσῳ μὲν λέξεως τὴν ἀπὸ συγκοπῆς καχοφωνίαν τοῦ JC 
χαὶ A ϑεραπεύουσιν οἱ παλαιοὶ, ἐπεμβάλλοντες τὸ βῆτα καὶ φυλάσσοντες xoi τὸ pU, ὡς ἐν τῷ, παρ- 

μέμβλωκε, περὶ οὗ μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται. ἐνταῦϑα δὲ μὴ δυναμένων ὁμοῦ κεῖσϑαι τοῦ μ' καὶ τοῦ βῆτα 
xai τοῦ Z, μήτε μὴν τοῦ Uu. καὶ τοῦ X, ἐξεβλήϑη μὲν ἐξανάγκης τὸ μῦ, προετέϑη δὲ τὸ βῆτα, καὶ οὕτως 
5 λέξις ἐξεφωνήϑη κάλλιον. ( Vers. 468. ) Mount. δὲ ἀντὶ τοῦ συνήντησεν, ὁμοῦ γέγονεν. ὡς γὰρ 

οἶνος οἰνηρὸς, οἴσυπος οἰσυπηρὸς, ἐξ οὗ ἔρια οἰσυπηρὰ τὰ ῥυπώδη, οὕτω, φασὶν, ἐχ τοῦ ὁμὸς “Ὅμηρος, 
ὅϑεν ὃ ouo ῥῆμα τὸ συναντῶ. δοκεῖ δὲ καὶ ἄλλως ἡ ἡ λέξις μετῆχϑαι ix τῶν ὁμοῦ ἐρεσσόντων ἢ συναρη- 

ρότων. Ὅμηρον δὲ d ἔφαμεν, ἐξ οὗ χαὶ τὰ ἐπὶ εἰρήνῃ λεγόμενα € ὅμηρα εἴτουν οἱ 013,001. ( Vers, 47 1 j zo- 4o 

gos δὲ ἱἙρμαῖος προπερισπωμένως, ἢ μᾶλλον κατὰ τὸν φιλόπονον προπαφοξυτόνως" ἽἝρμαιος χατά τι 
χύριον ὄνομα, τόπος ὑπὲρ τῆς χατὰ ᾿Ιϑάκην πόλεως, ὅϑεν ἄφ᾽ ὑψηλοῦ εἶδεν Εὔμαιος τὴν τῶν μνηστή- 

ρων νῆα χατιοῦσαν, 0 ἐστι καταγομένην εἰς γῆν, καταβαίνουσαν i ἐλλεμενιξομένην. ὁ δὲ τὸν Ὅμηρον 

So παραφράσας Θρᾷξ Δημοσϑένης τὸν Ὁμηριχὸν τοῦτον λόφον ' Ἑρμαῖον ἔφη ἐν "οὐδετέρῳ γένει, φράσας 
οὕτω" ἔτυχον μὲν τῆς ὁδοῦ τῆς ἐνταῦϑα προχεχωρηχὼς zara τὸ “Ἑρμαῖον ἤδη γεγονέναι. ἢ ἦν δὲ ἡ χλῆσις 

τῷ τόπῳ παρὼ τὸν Ἑρμῆν διὰ τὸ δοκεῖν ἐκείνῳ ἀνεῖσθαι εἰς διατριβήν: οἱ δέ φασίν ὅτε Ἑρμανος 
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λόφος σωρὸς λίϑων ἐστὶν ἐνόδιος ἢ βωμὸς ἢ λόφος ὑποκείμενος ' EouoU ἀνδριάντι. ἄλλοι δὲ νοοῦσιν 

ἹἙρμαίους χοινῶς λόφους σημεῖα ὁδῶν κατὰ ποσὴν τινα διάστασιν μιλιασμοῦ τυχὸν ἢ σταδιασμοῦ. “ρ- 

μῆς γάρ, φασι, πρῶτος οἷα κῆρυξ καὶ διάκτορος χαϑήρας τὰς ὁδοὺς , εἴ ποὺ λίϑους εὗρεν, ἀπετίϑεν 

ἔξω ὁδοῦ. ὅϑεν τοὺς τοιοῦτόν τι ποιοῦντας καὶ τὰς ὁδοὺς τῷ ᾿Βρμῇ ὡς διακτόρῳ ἐχκαϑαίροντας εἰς 

τιμὴν Ἑρμοῦ τοὺς τῶν τοιούτων λίϑων σωροὺς Ἕρμαια ἢ “Ἑρμαίους λόφους χαλεῖν. τινὲς δέ φασιν, 

Eidos τοῦ εἰς λόγον ἀλληγορουμένου σύμβολον εἶναι τὸ τοιοῦτον ἔργον. ὡς γὰρ σωρὸς λίϑων ἔκ μικρῶν 

εἰς “μῆλον ὀγκοῦται κολωνὸν, οὕτω xci Ἑρμῆς λόγος ἀποτάδην διεξοδικῶς ἐκ βραχυτάτων στοιχείων τὲ 

χαὶ συλλαβῶν καὶ λέξεων συσσωρευόμενος εἰς πολὺ κορυφοῦται. ἄλλοι δὲ εἶπον, “Ἑρμῇ ἀνελόντι τὸν 

"Aoyov, ἐξ οὗ xci ἀργειφόντης ἐχλήϑη, ἀνάγχην γενέσϑαν δοῦναι Mira τοῦ φόνου" ἐπεὶ δὲ Διὶ πεισϑεὶς 

10 ἐπλημέλησε τὸ χαχὸν xci ὥχνουν αὐτὸν τίσασϑαι, προσέῤῥιψαν τὰς “ψήφους 0 καϑένα τῶν κρειττό- 

γων ἠρέμα τῷ Βρμῇ, βθάλλοντος οἷον ἐκεῖνον λίϑους, καὶ οὕτω τὴν τοῦ φόνου ποινὴν ἀφωσιώσαντο. 

χαὶ οἱ τῶν ψήφων ἐχείνων λίϑοι ἀναβάντες. τῇ σωρείᾳ εἰς λόφον εἰς τιμὴν ὕστερον ἔπεσον τῷ ᾿Ερμῇ" 

ἐῤτεῦϑὲεν γὰρ oi σωρευόμενοί που λίϑοι τῷ Ἑρμῇ κατὰ τὴν ἐνταῦϑα ᾿Ομηρικὴν φράσιν ἐπωνομάζοντο. 

᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι οὐ καινὸν, εἴ πὲρ ix τοῦ “Ἑρμοῦ ὁ ὁ μὲν “Ἑρμαῖος λόφος προπερισπᾶται; τὸ OZ ἽἝρμαιον 

εἶτε τοπικῶς ὡς ἐῤῥέϑη γοεῖται, εἴτε ἐπὶ εὑρήματος τυχὴροῦ, προπαροξύνεται. ἀναλογίαν γὰρ ταῦτα 

σώζει. οὕτω γὰρ xai ὀγκαῖος μὲν προπερισπᾶτδι ὃ παρὰ “Τυκόφρονι, ὄγκαιον δὲ τὸ καὶ ὄγπιον ἐν τοῖς 

ἑξῆς παρ᾽ “Ὁμήρῳ προπαροξύνεται. τὸ δ᾽ ἀνάλογον καὶ ἐπὶ τοῦ, τροπὴ τροπαῖος Ζεύς" τρόπαιον δὲ 

ἄλλως τὸ οὐδέτερον, εἰ καὶ οἱ ᾿Δττικοὶ προπερισπῶσιν αὐτὸ, καϑὰ χαὶ τὸ éroijiov καὶ τὸ ἐρῆμον. ὅτι 

δὲ᾽ ρμάιον τὸ εὕρημα “Ἑρμῇ χαὶ αὐτὸ παρωνόμασται, ego δηλαδὴ, ὅϑεν καὶ εὐερμεῖν opo τὸ tUTV- 

20 χεῖν καὶ εὐερμία ἡ εὐτυχία, ἐν ἄλλοις δεδήλωται σαφῶς. τῆς δὲ κατὰ τὸ Ἕρμαιον, 0 πέρ ἐστιν᾽ εὕρημα 

προπαροξυτονήσεως, παραπήγματα χεισϑω πάρώνυμα προπαροξύτονα χαὶ τὸ Σχύλλαιον, τόπου ὄνομα, 

καὶ τὸ ᾿Αϑήναιον, ἔτι δὲ καὶ τὸ Νύμφαιον καὶ Τύχαιον, & πα “ρεσημειώσαντο οἱ παλαιοὶ, mag οἷς καὶ 

ἡ τοῦ εὑρήματος λέξις διφορεῖται. λέγεται γὰρ αὐτὸ καὶ εὕρεμα, διὰ τοῦ i. καὶ εἰσὶ μὲν xoc ἀμφοτέ- 

δῶν χοῆσεις, ἐπιχρίνει δὲ μᾶλλον * Ἡρῳδιανὸς τὴν διὰ τοῦ ἡ, ὡς ἀπὸ περισπωμένου TOU εὑρῶ, οὗ τὴν 

616 περίσπασιν pa ὃ εὑρήσω μέλλων, περιττεύων τοῦ ἐνεστῶτος μιᾷ συλλαβῇ. ( Vers. 475. ) Τὸ δὲ 

πολλοὶ ἔσαν ἄνδρες i ἕν αὐτῇ καὶ ἑξῆς, νῆα φράζει πολεμικήν. διαγελᾷ δὲ a TOU πράγματος σοβαρότης 

παρίσοις, τῷ σάκεσσιν, & 'χέσιν, ἀμφιγύοισιν. ( Vers, 474. ) ἔχει δέ τι καὶ ἀστειότητος τὸ οὕτω βεβρι- 
ϑέναι τὴν ναῦν, ὡς εἴ ye φόρτον εἶχεν ὅπλα πολεμικά. τίνα δὲ τὰ ἀμφίγυα ἔγχεα, ἢ ues δηλοῖ. 
(Vers. Pero: ) Τὺ δὲ ἱερὴ i5 Τηλεμάχοιο ἐ ἐς πατέρα ἰδὼν, ὅμοιόν dore τῷ, ψυχὴ Τειρεσίου χρύσεον σχῆ- 

30 πτρον ἔχων. (Vers. 481.) "Ev τούτοις δὲ τερματοῦται » ῥαψῳδία εἰς τὸ, δὴ τότε κοιμήσαντο καὶ ὕπνου 

δῶρον ἕλοντο, ἤγουν ὕπνωσαν, ὡς καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται. ἀστεῖος δὲ ὃ νοῦς τοῦ ῥητοῦ" ὡς “γὰρ. ὁ ini 

τῷ φαγεῖν ἀναχλιϑεὶς λαμβάνει δῶρον βρώσεως, οὕτω καὶ ὃ κοιμηθεὶς ἤγουν ἀναπεσὼν; ὥςτε ὑπνῶ- 

σαι; λαμβάνει, ὡς ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ "δαιμονίου τοῦ ὕπνου Ὁ δίδωσιν αὐτὸς Pug τὴν ἐκ ToU 60 

᾿ὑπνῶσαν kp χάριν. 
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Ei; τὴν πόλιν ἐλϑὼν Τηλέμαχος διηγεῖται τῇ μητρὶ Πηνελόπῃ τῆς ἀποδημέας τὰ κεφάλαια; à ὕὥστε- 

ρὸν δὲ Ὀδυσσεὺς ἀχϑεὶς ὑσὸ τοῦ Εὐμαίου εἰς ̓Ιϑάκην ἀπὸ τῶν ἀγρῶν εἰς τὸ συμπόσιον τῶν μνηστήρων 
εἰσέρχεται. ὃ δὲ ποιητὴς ἀπαγγέλλει, πῶς ὃ κύων ' ἀναγνωρίξει τὸν δεσπότῃ , «ai ὡς Εὐβᾳιος gen, εἷς 

ho τοὺς ἀγροὺς ὑποστρέφει, Οδυσσεὺς δὲ ἐν αὐτοῖς pire. MONA ion 
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Ὅτι πολλὰ uiv ἡ ῥαψῳδία dew ἐπι) γράφεται δ᾽ ὅμως ix TOU xaT. ἀρχὴν εὐθὺς. πράγματος" 
ἐπάνοδος δηλαδὴ. Τ᾽ ἡλεμάχου εἰς ̓ Ιϑάχην. (Vers. 6, ) Ὅτι ἄττα xci ἐνταῦϑα Τηλέμαχος προςφωνεῖ. τὸν 

20 Evuctiov, epi οὗ ἱκανῶς προείρηται. Ὅτι μητρικὴν ὃ Τηλέμαχος ἀγάπην Ἀδηλοῖ περὶ αὐτὸν ἐν τῷ, εἶμ᾽ 
ἐς πόλιν ὄφρα μὲ μήτηρ ὄψεται. οὐ γάρ μιν πρόσϑεν παύσασϑαι ὀΐω χλαυϑμοῦ τε στυγεροῖο γόοιό 
τε δαχρυόεντος, πρίν γ᾽ αὐτόν μ ̓ ἐσίδηται. τοῦτο δὲ xcl ἄλλως εἶχε φράσαι, πρίν γ᾽ αὐτόν μ ̓ ἐσιδέ- 
σϑαι. ( Vers..10.)' Ὅτι προεχτιϑέμενος τὰ ἐξρεξῆς ὃ Τηλέμαχος ἐπιτέλλει τῷ Εὐμαίῳ τὸν ξεῖνον δύστη- 
γον ἄγειν ἐρ πόλιν, ὦ ὄφρα ; φησὶν, ἐκεῖϑι δαῖτα πτωχεύῃ, τουτέστι, ζητῇ πτωχικῶς, ὡς καὶ προεδη- 
λώϑη: ὃ ἑρμηνεύων φησί: | (Vers. 13.) δώσει δέ οἱ ἐπαιτοῦντι ὃς x. ἐϑέλῃσι πύρνον, περὶ οὗ 

50 προεγ ράφη;, καὶ κοτύλην, οἴνου δηλαδή" ἐλλιπῶς γὰρ εἴρηλται" ἐγράφη δὲ πρὸ ὀλίγων καὶ περὶ κοτύ- 617 
λης. εἶτα βεβαιῶν ξεῖνον εἶναι τὸν die φησίν" ἐμὲ δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἅπαντας ἀνϑρώπους ἀνέχεσϑαι 
ἔχοντά πὲρ ἄλγεα ϑυμῷ. (Vers. 34.) ὁ ξεῖνος δ᾽ εἴ πὲρ μάλα μηνίει, ἄλγιον αὐτῷ ἔσσεται..- ἦ γὰρ ἐμοὶ 
φίλ᾽ ἀλ ηϑέα μυϑήσασϑαι. τοιαῦτα δὲ λέγοι à ἂν ὃ ἀξιούμενος μὲν πολλὰ εὐεργετεῖν, μὴ δυνάμενος δὲ, εἶ 
καὶ γογγύζει ὃ ξητῶν. Ἴρνϑα ὅρα xci ὅτι, καϑὰ πρὸ τούτων ἐῤῥέϑη, μὴ χρῆναι τῷ ξεινοδόκῳ ἔριδα 
προιςραίνειν, ἵνα μὴ ἑαυτοῦ πάντα κολούῃ, οὕτω χανταῦϑα οὐκ ἀγαϑὸν sivo, λέγεται τὸν ξεῖνον μηνίειν τῷ 
ξεινοδίχῳ' ἄλγιον γὰρ αὐτῷ ἔσται οὕτω ποιοῦντι. δῆλον δ᾽ ἐκ τούτου, ὅτι ὁπηνίκα ἔφη μόνον τὸ ἄλγιον, 

40 ἐνέλιπεν ἐχεῖ ῥῆμα VnaQxru* xàv, ὡς καὶ προδεδήλωται. Τὸ δὲ τὸν ξεῖνον δύστηνον, παρατεϑειμένον 
ἀσυνήϑως ἔχει τὸ ἄρϑρον. τὸ γὰρ σύνηϑες , τὸν δύστηνον ξεῖνον. ( Vers. 12. ) To δὲ c ἅπαντας ἀνϑρώ- 
πους ἀνέχεσϑαι, εἴρηται μὲν. ἀληϑῶς: οὐ γὰρ ἄν τις δύνηται δεόντως ξενίζειν ἅπαντας, ὡς ἐκεῖνον ζητοῦ- 
σιν. ἔχει δὲ τὸ ἀνέχεσϑαι 1j ἀντὶ τοῦ τιμᾶν jj ἀντὶ τοῦ ἀνέχειν ἤτοι ἀναβαστάξειν, ὡς ἐχ μεταφορᾶς 20 
τινὸς ὑπερείσματος. ( Vers, 15. .) Τὸ δὲ qui ἀληϑέα μυϑήσασϑαι, ἢ ̓ Δττικῶς ἀντὶ τοῦ φίλον ἐστὶ τάλη- 
D εἰπεῖν, ἢ φίλα τὰ ἀληϑῆ, ὥςτε εἰπεῖν αὐτά. (Vers. 17. ) Ὅτι καὶ νῦν αἰτιολογῶν ᾽Οδυσσεὺς τὸ ἐϑέ- 
Àav εἰς ᾿Ιϑάχην ἀπελϑεῖν φησίν" ὦ φίλος, οὐδέ τοι αὐτὸς ἐρύκεσϑαι μενεαίνων. ἐν τῷ ἀγρῷ δηλαδή" 

50; πτωχῷ βέλτερόν ἐστι κατὰ πτόλιν ἢ κατ᾽ ἀγροὺς δαῖτα πτωχεύειν" *ü xai ἀνωτέρω χεῖται" δώσει δέ pos 
ὅς x ̓ ἐϑέλῃσι, κατὰ τὸν τοῦ T), "λεμάχου λόγον. οὐ γὰρ ἐπὶ σταϑμοῖσι μένειν ἔτι τηλίκος εἰμὶ, ὡςτ᾽ ἐπι- 
τειλαμένῳ σημάντορι πάντα πιϑέσϑαι" ἤγουν οὐκ εἰμὶ τοιαύτης ἡλικίας, ὥςτε εἰς πᾶν ἔργον πείϑε- 

σϑαι τῷ xehevovzi not κατ᾽ ἀγροὺς, ὡς οἷα δηλαδὴ γέρων. ὧν καὶ μὴ ἐξισχύων πονεῖν. entero δὲ 

συνήϑως λέγει τὸν ἐπιτάσσοντα. ( Vers. 22.) Ὅτι πτωχοῦ γέροντος γυμνίτου zó , ἐμὲ δ᾽ ἄξει ἀνὴρ ὅδε 
τὸν σὺ κελεύεις αὐτίκα. - εἰπεί κε πυρὸς ϑερέω, ἤχουν διὰ πυρὸς ϑερμανϑῶ, ἀλέη τε γένηται, ἡ ἐκ τοῦ 

θο ἡλίου δηλοῖ γότι, αἰνῶς y& τάδε Kee ἔχω κακὰ, μή με δαμάσσῃ orífhy ὑπηοίη ἤγουν ἡ ἑωϑινὴ 3o 

πάχνη, ὡς προγέγραπται. δῆλον δὲ καὶ ἐντεῦϑεν, ὡς ψυχεινὸς ὃ τῆς ἐπανόδου τῷ Ὀδυμαρῦ καιρός. 618 

1811( Vers. 37. j; Ort κἀνταῦϑα κακὰ φυτεύειν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, τὸ βουλεύεσϑαι, κατά τινων. *Q σύμφω- 
νον καὶ τὸ ὑπορύττειν καχά. τῆς δὲ αὐτῆς ἐννοίας καϑ' ἕτερον λόγον καὶ τὸ ῥάπτειν καχά" (Vers. 32 ) 
Ὅτι χώεα καταστορνῦσα ϑρόνοις ἐνὶ δαιδαλέοισι τοῖς τῶν μνηστήρων ἡ τοῦ Τηλεμάχου τροφὸς Εὐρύ- 

«Asc εἶδεν αὐτὸν πολὺ. «πρώτη ἐρχόμενον , χαϑά nov καὶ Τηλέμαχος τὸν Mévriv πολὺ πρῶτος εἶδεν 
ἐλ ϑόντα διὰ τὸ μεριμνᾶν καὶ διατοῦτο πρὸς ταῖς εἰσόδοις τοῦ οἴκου ἔχειν τὴν ϑέαν. ἡ Ὅῤα δὲ ὡς εὐτελῶς 

10 χώεα ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι ϑρόνοις τίϑενταιν, Τὸ δὲ στορνῦσα xa ὃ ὁμοιότητα "παράγεται τοῦ ὄρνυσϑαι καὶ 

τῶν ὁμοίων. ὡς γὰρ ὄρω ὕρνω ὀρνύω᾽ ὄρνυμι, οὕτω στορῶ στόρνω στορνύω στόρνυμι" ἐξ οὗ ὁ στορνύς" 
οὗ ϑηλυκὸν ἡ στορνῦσα. δῆλον δ᾽ ὅτι ταυτόν ἐστι στορέσαι χαὶ στόρνυσϑαι. παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον καὶ 
στρῶσαι, συγχοπὲν ἐκ τοῦ ̓στορῶ καὶ μεταπεσὸν ἐκ πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων. ἑἰς τρίτην. ὅϑεν 4o 
χαὶ τὸ στρῶμα xal τὸ τῆς νηὸς κατάστρωμα. | ( Vers.53.) Ὅτι δακρύσασα, ὡς εἰχὸς, ἡ μαῖα ἰϑὺς 
ἦλϑε τοῦ Τηλεμάχου. ἀμφὶ δ᾽ ag. ἄλλαι διμωαὶ Ὀδυσσῆος ἠγερέϑεντο att, κύνεον ἀγαφαζόμεναι κεφαλήν 
τε χαὶ ὥμους. χαὶ ἔστι δουλικὸν τὸ φίλημα τοῦτο, “Πηνελόπη δὲ ἔχυσέ μιψ κεςρραλην «6 καὶ ἄμφω. φάξα -1 
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καλά, καὶ Εὔμαιος δὲ πρὸ ταύτης ὁμοίως ὡς οἷά τις ἀδελφὸς, καϑὰ δηλοῖ τὸ ἄττα προσφώνημα, ᾧ δὲ- 

ξιοῦται αὐτὸν "ὁ Τηλέμαχος. στόμα μέντοι οὐδεὶς ἐφίλει. καὶ ἴσως δρμηϑείς τις ἐντεῦϑεν εἴποι ἂν 20 

κυρίως φιλεῖν τὸ ἐμφῦναι ἴλλοις, εἴ γε καὶ ἄμφω φάεα χαλὰ ἐφιλοῦντο. ἡ Πηνελόπη δὲ καὶ ἀμφὶ παιδὲ 

φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα χαὶ ὀλοφυρομένη δὲ λαλεῖ. ἔργα δὲ ταῦτα γινόμενα ἐπὶ φίλοις ἐξ ἀπο- 

δημίας ἥκουσιν, ὥς περ καὶ λόγος πρέπων τοιούτῳ καιρῷ τό" ἦλϑες Τηλέμαχε γλυκερὸν φάος καὶ ἑξῆς, 

χαϑὰ προεγράφη. ἐπαινῶν δὲ ὁ ποιητὴς κἀνταῦϑα ὡς ἑτέρωϑι τὴν Πηνελόπην, φησὶν ὡς ἦλϑεν à ϑα- 

λάμοιο ᾿Δρτέμιδι ἰχέλη ἠὲ χρυσῇ “Αφροδίτῃ" τοῦτο μὲν. ὡς καλή" ἐκεῖνο δὲ, ὡς περίφρων καὶ σώφρων. 

(Vers. 38.) Τὸ" δὲ ἀμφὶ παιδὲ βάλε πήχεε, ἀντὶ τοῦ ἀμφέβαλε τὸν υἱὸν τοῖς πήχεσι. καλῶς δὲ τὸ, 

πήχεε" βραχίονες γὰρ οὐκ ἔχουσι περιπλέκεσθαι. ( Vers. 55.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ κυνεῖν, ὃ ἐστι φιλεῖν, 

10 πρωτότυπόν ἐστι τὸ κύειν. διὸ ἀμφοῖν ἐνταῦϑα χρῆται ὃ ποιητὴς, ὡς προέκκειται. ἐκ τούτων δὲ 

χατά τινα σχέσιν καὶ κυνεῖν τὸ προσκυνεῖν καὶ χύειν τὸ γεννῶν. ἐν τούτοις δὲ κεῖται καὶ ὃ χίων ἀρσε- 

γιχῶς ἐν τῷ, ( Vers.29.) ἔγχος μὲν στῆσε πρὸς κίονα μακρὸν ἐρείσας, κοινότερον" ἄλλως μέντοι ϑηλυ- 

κῶς προήχϑη, ἐν τῷ, ἔγχος ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μαχρήν. (Vers. 58.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἐν τῷ, 

ἀμφὶ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε, δύναται τὸ φίλῳ, "καὶ τῷ παιδὶ προσχεῖσϑαι καὶ δυϊκῶς λέγεσϑαι πρὸς 30 

τὸ πήχεε, καϑόει καὶ φίλαι που χεῖρες καὶ φίλη χεὶρ λέγεται. | ( Vers. 46.) Ὅτι ὄκνον δηλοῖ ἐπὶ σχυ- 

ϑρωπῷ λόγῳ τὸ, μή τοι γόον ὄρνυϑι, μηδέ μοι ἦτορ ἐν στήϑεσσιν ὄρινε φυγόντι neo αἰπὺν ὄλεθρον. 

Τηλέμαχος δὲ τῇ μητρὶ τοῦτο φησίν" (Vers. 48.) ἣν xci παραϊνεῖ ὑδρηναμένην καϑαρὰ χροὶ cuero 

ME dérpirs pdt: nos θοὸς pibe ἔργα foa ὃ καὶ nis eit ; D atiis unete: ζ Wes 57.) 
καὶ αὐτὸς μὲν οὕτω λαλεῖ. τῇ δέ φησιν ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος. καὶ ἐποίησεν ἡ γυνὴ οὕτω. κεῖται δὲ τὸ, 

20 ἄπτερος ἔπλετο “μῦϑος εἰς ἶσον τῷ, ταχέως προσήχατό, φασι, τὸν λόγον. ἄπτερος δὲ ὁ παράμονος 4o 

καὶ μὴ πτερύεις κατὼ τὸ κοινὸν τοῦ λόγοὺ ἐπίϑετον, ἤγουν ὃ μὴ ἀποπτὰς, ἀλλ ἐπιμείνας τῇ γυναικί. 

θ19 τινὲς δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ ταχὺ καὶ ἰσόπτερος νοοῦσυ τὴν λέξιν, ἵνα λέγῃ, ὅτε ταχὺ ἐς ψυχὴν εἰσέδυ τῇ ΠΠηνε- 

λόπῃ. «( Vers. 44.) Ὅτι περίφρασις τοῦ, τί εἶδες, τὸ, ὅπως ἤντησας ὀπωπῆς. ἔστι δὲ ἀντῆσαι μὲν τὸ 

τυχεῖν, ὀπωπὴ δὲ ἡ ϑέα, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ. (Vers.O1.) Ὅτι xci νῦν, ὥς που καὶ ἐν καταρχαῖς τοῦ 
βιβλίου, ὁ Τηλέμαχος εἰς ἀγορὰν ἄπεισι χατὰ ὅμοιον σχῆμα' ἔγχος τε "γεὲρ ἔχει, καὶ κύνες πόδας ἀργοὶ 5o 

ἕπονται αὐτῷ, καὶ ϑεσπεσία χάρις αὐτῷ ϑεόϑεν καταχεύεται. καὶ πάντες λαοὶ ἐπερχόμενον αὑτὸν 

ϑηεῦντο. ἀγείρονται δὲ ἀμφ᾽ αὐτὸν καὶ οἱ μνηστῆρες ἔσϑλ᾽ ἀγορεύοντες, κακὰ δὲ φρεσὶ βυσσοδόμενον" 

ὅ περ δολίοις προσφωνεῖσϑαι πρέπει ἀνδράσιν. ἐν δὲ τῷ βυσσοδόμευον ἐξαλλαγὴν σχήματος ἔχει. ἣν y ἂρ 
κοινότερον βυσσοδομεύοντες εἰπεῖν πρὸς τὸ ἀγορεύοντες. (Vers.69.) ᾿Ενταῦϑα δὲ κεῖται καὶ βιωτικὴ 

So παραίνεσις τὸ δεῖν εἶναι προτιμᾶσϑαι τοὺς φίλους τῶν μὴ τοιούτων. Τηλέμαχος γὰρ τὸν τῶν Ἀμνηστή- 6o 

gov ἀλευάμενος ὅμιλον χαϑέξεται ἰὼν εἰς ἀγορὰν, ἵνα Μέντωρ ἧστο zo" Avrigog καὶ ᾿Ἁλιϑέρσης, οἵ τέ 

οἱ ἐξ ἀρχῆς πατρώϊοι ἦσαν ἑταῖροι. ( Vers. 70.) Ὅτι καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δυνάμενος ὁ ποιητὴς πολὺυ- 

λογῆσαι παραιτεῖται αὐτὸ διὰ τὸ μὴ καίριον. ὡς μὲν γὰρ οἱ φίλοι Ἀξξερέειγνον ἕκαστα, λέγει" τί δὲ πρὸς1812 

αὐτοὺς ὃ Τηλέμαχος ἔφη, οὐ λέγει. ( Vers. 78.) Ὅτι τοῦ προῤῥηθέντος Πειραίου ἀποκαϑιστῶντος τῷ 

Τηλεμάχῳ τόν τε ξένον Θεοχλύμενον καὶ τὰ ἐκ Μῆενελάου δῶρα τὰ φϑάσαντα παρατεϑῆναν αὐτῷ Τη- 

λέμαχος πάντων ἀκουόντων φησὶν ἀνεμεσήτως πρὸς Πείραιον ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ yaQ συνδέσμου συνή- 

ϑῶως" "“Πείραιε, οὐ γάρ T ἴδμεν ὕπως ἔσται τάδε ἔργα" εἴ xiv ἐμὲ μνηστῆρες ἀγήνορες ἐν μεγάροισι 10 

λάϑρη κτείναντες πατρώϊα πάντα δάσονται, αὐτὸν ἔχοντά ce βούλομαι ἐπαυρέμεν ἤτοι ἐπαπολαύειν 

χληρονομιχῷ δικαίῳ, ἤ τινα τῶνδε. εἰ δὲ ἐγὼ τούτοισι φόνον καὶ κῆρα φυτεύσω, δὴ τότε μοι χαίροντι 
4o “φέρειν πρὸς δώματα χαίρων. ὡς νῦν γε οὔτε σὺ χαίρεις οὔτ᾽ ἐγώ. (Vers.80.) Καὶ ὅρα τὸ, λάϑρη 

χτείναντες, ὡς μὴ ὃν ἐξ ἐμφανοῦς τοῦτο γενέσϑαι. οὕτω χαὶ παῤῥησιάζεται καὶ ϑαῤῥεῖ ὃ νεανίας τὸν 

πατέρα ἰδών" ὃς καὶ τὴν ἀγορὰν παρ᾽ ἐλπίδα ποιεῖ, "καταπλήττων τοὺς μνηστῆρας διὰ τὸ ἐμφαινόμε- 20 

620 vov αὐτῷ ἄτρεστον. κεῖταὶ δ᾽ ἐν τούτοις ( Vers. 73.) καὶ φίλου τιμὴ, ἔνϑα τὸν Πείραιον ἰδὼν ἐγγύϑεν 

ἐλϑόντα ὃ Τηλέμαχος οὐκέτι ἐλάϑητο βασιλικῶς, ἀλλὰ παρέστη φιλικῶς. (Vers. 78.) Σημείωσαι δὲ 

χαὶ ὅτι ὃ τοῦ Τηλεμάχου πρὸς τὸν Πείραιον λόγος παῤῥησίαν τε, ὡς ἐῤῥέϑη, ἔχει, χαὶ φιλίας «uoc 

βὴν, καὶ ἀπάτην δὲ μνηστήρων, διὸ τὸν ῥηθέντα δισταγμόν" καὶ ὅτι δῶμα μὲν οἰκονομικῶς οὗ προσή- 
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XGTO ; ἀλὴ ἀφῆκε, παρὰ τῷ one αὐτὰ εἶναι, τὸν δὲ ξεῖνον Geddes ἡγὲν ἐς, οἶχον χρῆσι: 
3o μεύοντά τι χαὶ αὐ" τὸν ἐν τοῖς ἑξῆς. (Vers. 101.) Ὅτι φϑάσασα Πηνελόπη ἀξιῶσαι τὸν υἱὸν καταλέ- 

Ew. αὐτῇ τὰ τῆς ὁδοῦ καὶ εὑροῦσα μὴ πεισϑέντα ἐν τῷ εἰπεῖν μὴ ϑέλειν γόον αὐτῷ «ἀνεγεῖραι; καὶ 

ὑποϑέσϑαι δὲ αὐτῇ τὴν προῤῥηθεῖσαν εὐχὴν, φανερῶς μὲν οὐ δυσχεραίνει κατὰ τοῦ παιδὸς, ἄλλως δὲ 

ὀνειδίζει ὅτι ὥκνησε τὸν λόγον." xci ὃ Τηλέμαχος τὸ ἐντεῦϑεν δυσωπηϑεὶς λαλεῖ τὰ δηλωϑησόμενα. 
τέως yc μὴν τὰ τῆς Πηνελόπης φράζει: οὕτω πὼς ὃ ποιητής" μήτηρ δ᾽ ἀντίον. ice παρὰ σταϑμὸν μεγεί- 

ἀοροιο, χλισμῷ κεκλιμένη, λέπτ᾽ ἠλάκατα στρωφῶσα: Ἀχαὶ οἱ μὲν περὶ. τὸν παῖδα ἤσϑιον" αὐτὴ. δὲνσπεριν 

παϑῶς λαλήσασα, ἥτοι ἐγὼν," ἔφη, ὑπερώϊον. εἰσαναβᾶσα λέξομαι εἰς εὐνὴν, ἢ μοι στονόεσσα τέτυκταάϊ, 

αἰεὶ δάκρυσιν ἐμοῖς πεφυρμένη, ἐξ οὗ ᾿Οδυσσεὺς ᾧχετο εἰς Ἴλιον. οὐ δέ μοι ἔτλης πρὶν ἐλϑεῖν μνηστῆ- 
ρας ἀγήνορας ἐς τόδε δῶμα, νόστον σοῦ πατρὸς σάφα εἰπέμεν εἴ που ἄκουσας. καὶ ὃ Τηλέμαχος οὐκέτι 10 

ἔχων μὴ λαλεῖν ἐρεῖ τῇ μητρὶ περὶ ὧν ζητεῖται. ἐν τούτοις δὲ τὸ, (Vera, 97.) κλισμῷ κεκλιμένη, ἐτυ- 
μολογικοῦ τρόπου ἐστί. τοῦ δὲ αἰεὶ δάκρυσι πεφυρμένη ἑρμηνεία τὸ, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς ιζχετο. οὐ" γὰρ διὰ 

βίου ἔχλαιεν ἡ Πηνελόπη, ἀλλ ἐξ οὗ ἐστερήϑη τοῦ ἀνδρός. (Vers. 108.) "Orc. greg ἀλαιούμενος. πρὸς τὴν 

μητέρα τὰ p τεχνικῶς ὃ᾽ Τηλέμαχος ἐκ τῶν πρώτων μέχρι καὶ τῶν ὑστάτων φησίν" φχόμεϑα 

50 ἔν & τὲ Πύλον καὶ INé* στοῤα: δεξάμενος δέ με κεῖμος ἐν ὑψηλοῖσι δόμοισιν ἐνδυκέως ἐφίλει. ὡσεί τε πατὴρ 
ἐὸν υἷα ἐλϑόντα χρόνιον νέον ἄλλοθεν" ( Vers. 118.) ὡς ἐμὲ xtivog ἐνδυκέως ἐκόμιζε. καὶ εἰκότως. εἰ 
γὰρ ὃ φίλος ἄλλος αὐτὸς, φίλος δὲ τῷ Οδυσσεῖ ὃ Νέστωρ, ἄλλος ἄρα ἐκεῖνος. ἐστί" διὸ καὶ ὡς οἰχείῳ 
υἱῷ τῷ τοῦ φίλου Ὀδυσσέως παιδὶ προσφέρεται. φιλόφρονος δὲ. ὑποδοχῆς φράσις ἐνταῦϑα τὸ, διξάμξ. 

γος δέ μὲ κεῖνος καὶ τὰ ἑξῆς. ( Vers. 114.) εἶτα λέγει. ὃ νεανίας καὶ «ὡς. ὁ ἀνέστωρ μὲν οὔ ποτε ἔφη 

θο Ὀδυσσέως ζωοῦ οὐδὲ ϑανόντος ποϑὲν. ἀκοῦσαι, ἀλλά. μὲ ἐς Ἱπενέλαον ἵπποισι προὔπεμψε xal ἅρμασε 20 
κολλητοῖσιν., ἔνϑ᾽ ἴδον ᾿Αργείην “Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿4ργεῖοι, Τρῶές τε ϑεῶν. ἰότητι μόγησαν, 
εἴρετο δέ με ὃ Δ]Ἱενέλαος 0 του χρήζων ἱκόμην εἰς ipods αὐτὰρ ἐγὼ τῷ πᾶσαν ἀληϑείην. κατέ- 621 

1813λεξα, καϑὰ δηλαδὴ καὶ τῷ Νέστορι, πάνυ ἐσελευ στικῶς ἐνταῦϑα συντεμὼν τὴν διήγησιν. καὶ τότε δή, 
φησιν, ἀμειβόμενος προσεῖπεν ὁ Μενέλαος" ( Vers. 124.) ὦ πόποι, ἢ μάλα δὴ κρατέρόφρονος. ἀνδρὸς 

ἕν εὐνῇ ἤϑελον εὐνηθῆναι , οἱ μνηστῆρες" δηλ «δὴν, ἀνάλχιδες αὐτοὶ ἐόντες, καὶ ἑξῆς cire piri dani TG 

γραφέντα κατὰ τὴν δέλτα. ῥαψῳδίαν. ἐν στίχοις. ὀχτὼ καὶ δέχα συναπτῶς ἕως. τοῦ, τῶν οὐδέν. TL ἐγὼ 

χρύψω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. (Vers. 126. ) ἐν οἷς κεῖταν i τε TOU λέοντος παραβολὴ, ὃς (0x «διὰ τὸ 

10 φιλότεχνον εἰς τὴν ἑαυτοῦ εὐνὴν ἐλϑὼν ἀεικέα πότλμον ἐφῆκε τοῖς νεβροῖς καὶ τὰ κατὰ τὸν. «“έσβιον 
Φιλομηλείδην, ὃν ζαταπαλαίσας Ὀδυσσεὺς γαίρειν δέδωκε τοῖς ᾿Αχαιοῖς. ( Vers. 157.) xai ὡς ὠχύμορον 
ἂν πιχρόγαμοί τε γένοιντο οἱ μνηστῆρες ἐπανελϑόντος τοῦ Ὀδυσσέως, καὶ ὡς ὑπέσχετο εἰπεῖν ὃ Πρω- 5o 
τεὺς αὐτῷ περὶ ̓ Οδυσσέως τἀληϑές. (Vers. 145.) εἶτα ὑπερπηδήσας, ὅσα ἐφεξῆς ὃ Μενέλαος ὡς ἐκ τοῦ 

Πρωτέως ἀ ἀφηγήσατο, συγκολλᾷ τῇ ἀνακεφαλαιώσει μόνον ix τῶν ἑξῆς τὸ τοῦ Ὀδυσσέως, εἰπών" gii μιν 

200 yt ἤγουν ἔφη αὐτὸν ὁ Πρωτεὺς, ἐν νήσῳ ἰδέειν κραϊτόρ ̓ ἄλγεα πάσχοντα 3j ) ϑαλερὸν χατὰ δάκρυ géov* za, 
γύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψοῦς, (Vers. 145.) καὶ τὰ ἐφεξῆς τρία ἔπη" ὧν ἔννοια τὸ μὴ δύνασθαι 

τὸν δυσσέα οἴχαδε ἱχέσϑαι διὰ τὸ μὴ ἔχειν νῆάς τε καὶ ἑταίρους. χἀνταῦϑια στήσας τὴν ἀναχεφαλαίω- 
σιν, ὅτι μηδὲ ἐχρῆν περαιτέρω προβῆναι, μὴ καὶ μαϑοῦσά τι περὶ τοῦ Οδυσσέως ἀγαϑὸν ἡ γυνὴ βλάψῃ 
τὰ ἐφεξῆς, ὡς xal προδεδήλωται, ἐπάγει συμπληρωτικῶς * ( Vers, 148.) ταῦτα τελευτήσας γεόμην. 
ἔδωχε δέ μοι οὖρον ϑεὸς ἀϑά ἄνατος, ὅς τὰς ὦχα φίλην ἐ ἐς πατρίδ᾽ ἔπεμψε. χαὶ οὕτω μὲν αὐτῇ οὐδὲν εἶπε 

So σαφὲς ἀγαϑὸν : περὶ τοῦ πατρὸς, ἀλλ ἢ μόδγον ὅτι ζῇ; ἀδύνατον ἔχων τὴν ἐπάνοδον. ὃ μέντοι Θεοκλύ- 

μένος ἀναπληρῶν τὸ τοῦ παιδὸς ἔλλειμα ἀγαϑὰ τῇ Πηνελόπῃ μαντεύσεται, ὡς ἐφεξῆς εἰρήσεται, 4o 
( Vers. 125. ) Σημείωσαι δὲ, ὅτι πολλῶν παρὰ Μενελάῳ λαληϑέντων περὶ Ὀδυσσέως εἰς ἔπαινον τὰ 

ἀνϑηρότερα ὃ νεανίας ῥήτωρ ἐν τῇ ἀνακέραλ αιώσει ἐχλεξάμενοξ εἶπε, τήν τε ῥηϑεῖσαν δηλαδὴ παραβο- 

λὴν xci τὸ χατὰ τὸν Φιλομηλείδην, περὶ ὧν ἤδη προγέγράπται ἱκανῶς. (Vers. 118.) Ὅρα δὲ ὅτι 
τε χαὶ πρὸς τὴν ᾿ Ελένην φιλοφρόνως ἔσχε διὰ τὴν ξενίαν ὃ Τηλέμαχος" διὸ οὐδενὸς ἄλλου τῶν ἐν τῇ 

ἀποδημίᾳ γνωσϑέντων προσώπων xer ' ἐξαίρετον duví aU n, ἀλλὰ μόνης αὐτῆς ὡς μέγιστόν τι ἰδών" 

καὶ οὐδὲ φορτιχόν τι περὶ αὐτῆς εἶπεν, (Υ̓ ers, 119.) ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ὑπεραπελογήσατο ἐν τῷ nel, 
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ϑεῶν ἰότητι γενέσϑαι, τὰ χατ᾽ αὐτὴν , ὅ περ ἔϑος ἢν τοῖς παλαιοῖς νοεῖν; εἰωϑόσιν' ἀνατιϑέναι τῷ 
ϑείῳ καὶ τὰς τῶν τοιούτων αἰτίας, ὡς καὶ ᾿Οἰ δυσσεὺς πρὸ τούτων ἔφη τὸ, οὐδέ ne ἄλλος αἴτιος, ἀλλὰ áo 

Zug Δαναὸν στρατὸν ἤχϑηρεν. ἐπορίσατο δὲ τὴν τοιαύτην ἔννοιαν ὃ Τηλέμαχος ἐξ αὐτῆς ᾿Ελένης, 1j τις 

ἐν τῇ δέλτα ῥαψῳδίᾳῳ τὴν ̓ Αφροϑίτην αἰτιᾶταν τῆς κατ᾽ αὐτὴν ἄρπα) γῆς. ( Vers. 110. ) Ὅρα δὲ καὶ 
ὅτι δόμους ὑψηλοὺς τοὺς τοῦ JNécrogog λέγει, ὡς εἰχὸς ὃν, καὶ ὑπερῷα εἶναι τινὰ ἐν αὐτοῖς. 
(Vers. 111 et 113.) Τὸ δὲ ἐνδυκέως λέξις φίλη ποιηταῖς, διὸ καὶ δὶς SES ἐῤῥέϑη διὰ τὸ ὡς ἐν 

ποιήσει καίριον, Τὸ δὲ ἐφίλει καὶ ἐκόμιζε ταυτά εἰσιν, ὡς δηλοῖ τὸ, ἐνδυκέως ἐκόμιζε, καὶ τὸ, ἐνδυχέως 
ἐφίλει, τουτέστιν ἐφιλοφρονεῖτο. (Vers. 119. ) Τὸ δὲ ἐμόγ ἡσαν σὲ ἑμνῶς ἔφη ὃ Τηλέμαχος διὰ τὴν ᾿ Ελέ- 

vuv. εἰπεῖν y&Q ἧς εἵνεκα ὥλοντο ἢ τι τοιοῦτον ὀχνεῖ διὰ τὸ δυσφημότερον. εἰ γὰρ χαὶ ἐκείνη ἕνεκα 

10 αὐτῆς χυνώπιδος τὰ ἐν ᾿Ιλίῳ κακὰ γενέσϑαι φησὶν, «AX ὃ Τηλέμαχος ὡς πὲρ αὐτὸ φεισάμενος εἰπεῖν 

ἔφη ϑεῶν ἰότητι προβῆναι αὐτὰ, οὕτως οὐδ᾽ ἄλλο τι ἐϑέλει φάναι δύσφημον ἀχκολούϑως τῷ πατρὲ 

εἰπόντι που, “Ελένης μὲν ἀπολόμεθϑα εἵνεκα πολλοί. Ὅρα δὲ ἐν τῇ ῥηϑείσῃ ἀνακεφαλαιώσει. χαὶ ὡς ὥχνη- 

σεν ὃ ποιητὴς παραφράσαι τι" διὸ ξηρὰ ἔπη ἐχ τῶν προφρασϑέντων ἔϑετο, καϑϑάπερ αὐτὸς ἐπέχρινε. 

C gra. 141. 2 Ert ὅρα. xci ὅτι οὐχ ἐξ ἀνάγκης ὅτε τις εἴπῃ ὡς οὐ τόδε οὐδὲ τόδε, διάφορά τινα δηλοῖ. 

622 "ἐνταῦϑα γὰρ εἰπὼν, ὡς οὐδέν τι κρύψω, ἔπος οὐδ᾽ ἐπιχεύσω, οὐδὲν ἔ ἔφη διάφορον. ταυτὸν γὰρ χρύψαι 5o 
χαὶ κεῦσαι. ( Vers.152.) Ὅτι πλάσας ὃ ποιητὴς τὸν ᾿Γηλέμαχον & μὲν παρὰ Νέστορος καὶ Μενελάου 

ἤχουσεν, εἰπόντα, σιγῶντα δὲ & πὲρ αὐτὸς οἶδεν ἀκούσας περὶ τοῦ νόστου, ποιεῖ τὸν Θεοκλύμενον 
εὐϑὺς «xovre οὕτως" ὦ γύναι αἰδοίη «“Ταερτιάδεω Ὀδυσῆος, ἤτοι 0 γ᾽ οὐ σάφα οἶδεν, ἐμεῖο δὲ σύνϑεο 

μὔϑον" ἀτρεκέως γάρ TOL μαντεύσομαι οὐδ᾽ ἐπικεύσω. ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα ϑεῶν, ξενίη τὲ τράπεζα, 
20 ἱστίη T Ὀδυσσέως ἀμύμονος, ἣν ἀφιχάνω, oUg δὴ στίχους "καὶ πρὸ τούτων ὁ Ὀδυσσεὺς πρὸς τὸν LU- 6o 

μᾶιον ἔφη, ὡς ἤτοι Ὀδυσσεὺς ἤδη ἐν πατρίδι γαίῃ ἥμενος ἢ ἕρπων, τουτέστι χρύφα xai οὐ κατ᾽ ὀρϑὸν 
βαδίζων, τάδε πευϑόμενος καχὰ ἔργα ἐστίν. ἀτὰρ μνηστῆρσι χαχκὸν πάντεσσι φυτεύει. καὶ λέγει μὲν 
(Vers. 160.) οἰωνὸν φράσασϑαι τὸν ταῦτα δηλοῦντα, ὡς προδεδήλωται. οὐκ ἔστι δὲ πιστὸς αὐτὸς81{4 

οὕτως εἰπὼν, ὡς ἐὰν ὃ Τηλέμαχος τοιοῦτόν τι ἀπήγγειλε. καὶ ἰδοὺ εὐμεϑόδως ὃ ποιητὴς ἐδήλωσε μὲν τῇ 

γυναικὶ, ὡς ἐν ᾿Ιϑάκη ἐστὶν Οδυσσεὺς, οὐκ ἐπλ ηἠροφόρησε δέ. ( Vers. 156. ) Ιστίην δὲ καὶ νῦν τὴν ἐσχά- 
θαν λέγει, τὴν: καὶ ἑστίαν λεγομένην, τοῦτο μὲν ἐκ τοῦ ἑστάναι, ἐχεῖνο δὲ ἐκ τοῦ ἵστασϑαι. αἰτία γὰρ 

αὕτη τοῦ τὸν οἶκον συνεστάναι καὶ ἵστασϑαι διὰ τὰς ἐν αὐτῇ ὁσημὲ ἕραι ϑυσίας. ὅϑεν xci Ζεὺς ἐφέστιος 

χαὶ ἑστιοῦχος, καὶ ᾿ Εστία ϑεὰ παρ "drri*xoig, καὶ ὃ ὅλος δὲ oixog ἀπ᾿ αὐτῆς ἑστία ὡς καιρίου μέρους, 10 

χαϑὰ καὶ βωμὸς ὃ ὃ ναὸς ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ βωμοῦ. (Vers. 161. ) Uri ἐν τῷ, ἐφρασάμην καὶ Τηλεμάχῳ 
ὅο ἐγεγώνευν ἀντὶ τοῦ d ἐγώνε LE δηλοῦται περισπώμενον ῥῆμα είναι τὸ γεγωνῶ" ἐξ οὗ γεγωνὼς μετοχὴ, 

συγχεχομμένη ἐκ τοῦ γεγωνηχὼςρ, ὁμοία τῷ, εἰδηκὼς καὶ ἐν συγκοπῇ εἰδώς. ( Vers. 169.) Ὅτι ὑποσχετι- 

623 χὸν ἐπὶ ἀγαϑῇ ἀγγελίᾳ τὸ, αἰ γὰρ, ἀντὶ τοῦ εἴϑε, τοῦτο ἔπος τετελεσμένον εἴη, τῷ κε τάχα γνοίης φιλό- 
τητὰά τὲ πολλά τε δῶρα ἐξ ἐμεῦ , ὡς ἂν τίς σε συναντόμενος μακαρίξοι. λέγει δὲ φιλότητα καὶ νῦν 
*ryv φιλίαν. (Vers. 165.) Ὅτι δὲ τοῦ συναντόμενος τὸ ϑέμα ἄντω ἐστὶ, καὶ πρὸ ὀλίγων εἴρηται. 20 

(Vers. 168.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ὡς xc πρὸ τούτων οἱ μνηστῆρες ὕβριν ἐ ἔχοντες οὐ μὴν εὐτάκτως γυμναζό- 
μένοι δίσχοισι τέρπονται xal αἰγανέῃσιν ἐν τυχτῷ δαπέδῳ. ἀέϑλων δὲ σχῆμα. τὰ τοιαῦτα ἤσαν, ὡς 0 Mé- 

δὼων χολαχεύων ἐρεῖ. ἐνταῦϑα δὲ ἐφιστῶσιν οἱ srodouol.; ὡς ἰδοὺ καὶ oi ἀκρατέστατοι μνηστῆρες ἐπὶ 

μελέτην ἀϑλητικὴν τρεπόμενοι δίσχοις ἐτέρποντο καὶ αἰχανέαις, τῇ παιδιᾷ τὰ πρὸς σπουδὴν ἐχμελετῶν- 

τες. βούλεται δὲ ἡ τοιαύτη ἐπιστασία παιδεύειν, "μὴ χρῆναι ἄνεσιν ἀεὶ ἔχειν τὸν ἄνϑρωπον, ἀλλὰ καὶ 30 
4o ἐντείνεσϑαι ὁπωσοῦν εἰς ἔργα σπουδαιότερα, ( Vers. 1 70. ) Ὅτι ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δειπνηστὸς ἢ δείπνη- 

στος ξην καὶ ἐπήλυϑε μῆλα πάντοϑεν ἐξ ἀγρῶν, μῆλα πάντα τετράποδα λέγει ὡς ἀπὸ μέρους. oU γὰρ 

πρόβατα μόνον ἱέρευον, ἀλλὰ καὶ σύας σιάλους καὶ αἰγας χαὶ . βοῦς ἀγελαίας, ὡς εὐϑὺς δηλοῖ τὰ ἔφε- 
ξῆς. δοχεῖ δὲ χρεῖττον εἶναι δειπνητὸς γράφειν ὁμοίως τῷ ἀμητός. ἔστι δὲ δειπνηστὸς ἢ ἢ δείπνηστος ὃ τοῦ 

δείπνου καιρός" ἄλλως δὲ σαφέστερον εἰπεῖν, δειπνητὸς, ὀξυτόνως αὐτό φασι τὸ δεῖπνον, βαρυτόνως δὲ 
ἡ ὥρα τοῦ δείπνου ὃ δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀμητὸς καὶ ἄμητος "παρατετήρηται. (Vers. 1 75: ) Ὅτι συνετὸς áo 
ὃ χῆρυξ Μέδων πλάττεται καὶ ὡς εἰπεῖν ἀμφοτεροδέξιος καὶ οἷόν τις κόϑορνος, εἴ γε μὴ μόνον τοῖς 
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τοῦ Ὀδυσσέως εὔνους ἦν; ἀλλὰ xai μνηστῆρσι μάλιστα ἥνδανε κηρύχων, xot σφιν παρεγίνετο δαιτὶ, ὡς 
ὁμοτράπεζος, ὃ μέγα ἐδόχει εἶναι κατά τι ἐξαέρετον. Ὅρα δὲ τὸ, μάλιστα κηρί κων" ὡς γὰρ ᾿Αμφίνο- 
μος ἥνδανε τῇ Πηνελόπῃ οὐχ᾽ ἁπλῶς ἀλλὰ πλέον τῶν ἄλλων μνηστήρων; οὕτω καὶ ὃ Μέδων φιλεῖταν 
τοῖς μνηστῆρσιν οὐ κυρίως οὐδ᾽ ἀπολύτως, ἀλλ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους χήρυχας ὡς δεξιώτερος. ( Vers. 174.) 
Ὅτι τρυφώντων ἀεϑλευτῶν εἴτε xci ϑεατῶν τὸ, ἐπειδὴ πάντες ἐτέρφϑητε φρέν᾽ ἀέϑλοις j ἔρχεσϑε 
πρὸς δώματα ἵνα ἐντυνώμεϑα, τουτέστιν ὁπλίσωμεν, δαῖτα. Παίδευσις δὲ γνωμιχὴ περὶ δαιτὸς τὸ, 
(Vers. 176.) οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ, τουτέστι κατὰ χαιρὸν, δεῖπνον ἑλέσθαι. (Ovens. 177-) 

Linaóeiag δὲ παραστατικὸν τὸ, ὡς ἔφαϑ'" οἱ δ᾽ ἀναστάντες ἔβαν πείϑοντό τὲ μύϑῳ. “Ετοιμασία δὲ 
πρὸς ἔργον μάλιστα δαιτὸς τὸ, ( Vers. 179-) χλαίνας uiv κατέϑεντο χατὰ κλισμούς τε ϑρόνους. τε, οἱ 

δ᾽ ἱέρευον τὰ ῥηϑέντα μῆλα, ἤγουν ὄϊς μεγάλους καὶ πίονας αἶγας. ἱέρευον δέ σύας σιάλους καὶ βοῦν τὸ 
ἀγελαίην, δαῖτα ἐντυνόμενοι. ( Vers. 180.) Koi ὅρα ὅτε τοῦ ἑερεύειν οὐχ ἔχει λέξιν καιριωτέραν ἐν 

50 τοῖς τοιούτοις ὁ ποιητής. (Vers.187.) Ὅτι φιλῶν τὸν ξέκγον Ὀδυσσέα ὁ Εὔμαιος φησίν" ὡς ἐγὼ μὲν 
αὐτοῦ, τουτέστιν ἐνταῦϑα, βουλοίμην σταϑμῶν δητῆρά σὲ γενέσϑααι, 0 ἐστι φύλακα. ἀλλὰ τὸν, ἤγουν 
τὸν δεσπότην Τηλέμαχον, αἰδέομαι καὶ δείδια μή μὲ ὀπίσσω νεικείῃ" χαλεπαὶ δέ τ᾽ ἀνάκτων εἰσὶν ὁμο- 
χλαί" τοῦτο δὲ xai γνωμικῶς ἐῤῥέϑη" χαὶ οὕτως εἰπὼν συναπέρχεται τῷ Ὀδυσσεῖ εἰς τὴν πόλιν. ἦν δὲ 

οὐχέτι πρωΐ, ὡς δηλοῖ τὸ, δὴ γὰρ μέμβλωχε μάλιστα ἢ "Hep, ὃ περ ἐφερμηνεύων. φησίν" ἀτὰρ τάχα TOL 
ποτὶ ἔσπερα ῥίγιον ἔσται, ἤγουν ταχὺ πρὸς ἑσπέραν ῥιγώσεις ἐκ τοῦ ψύχους , ὥστε μέμβλωχεν οὕτω τὸ 
ἦμαρ, εἰ ταχὺ ἑσπέρα ἔσται. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἄρα ἐνταῦϑα δεῖπνος τὸ πρωϊνὸν ἔμβρωμα κατὰ κυριο- 
λεξίαν, aAX ἢ μόνον καϑ' ὃ πρὸ δείλης καὶ τοῦ προδόρπου ἦν. ( Vers. 190.) Τὸ δὲ μέμβλωκεν ἀντὶ τοῦ 
μεμόληχε, παρῆλϑεν, οὗ ἡ σχευωρία ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται, ὡς ἐκ τοῦ μολῶ μολήσω μεμόληκα, καϑὰ ἐῤῥέϑη 20 
ἐχεῖ. εἰ δὲ πρὸς τῇ ἑσπέρᾳ ῥίγιον ἔσται, χειμέριος ἄρα καὶ νῦν δηλοῦται ἢ ἐγγὺς χειμῶνος καιρός. 
(Vers. 191. ) ̓Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ ἕσπερα συγκέκοπται μὲν ἐκ τοῦ ἑσπέρια, δηλοῖ δὲ ἐλλειπτικῶς 
ἕσπερα μέρη ἢ καταστήματα ἢ τοιοῦτόν τι. Καὶ ὅτι τὸ, ῥίγιόν σοι ἔσται, ἀλλαχοῦ ἀντὶ τοῦ φοβηϑή- 

θοσει χεῖται χαὶ φρίξεις, μεταφορικῶς ἐχεῖ λεχϑέν. * ( Vers. 194.) Ὅτι συσχευὴ πτωχικχὴ εἰς 000v τὸ, 
ἀλλ ἴομεν, σὺ δ᾽ ἔπειτα διαμπερὲς ἡ ἡγεμόνευε, ὡς προεύοδος δηλαδή. δὸς δέ μοι, εἴ ποϑίέ rot ῥόπαλον 

181 τετμημένον ἐστὶ, σχηρίπτεσϑαι, ὃ ἐστιν ἐπερείδεσϑ αι" ἐπειδή φατε ἀρι" σφαλέα ἔμμεναι οὐδόν. xci 

ὕρα τὸ οὐδὸν ἀντὶ τοῦ ὁδὸν ἐπενϑέσει «Αἱολιχῇ τοῦ V. ἅπαξ δέ, φασὶν, ἐνταῦϑα εἶπε τὴν λέξιν καὶ 

δέδωκεν ἀφορμὴν ἐτυμολογίας τῷ οὐδῷ" καὶ ἐχεῖνος γὰρ ὁδὸς εἰς οἶκον ἐστίν. “Ἡρακλείδης δ᾽ ἐν οἷς 
περὶ δυσκλίτων ῥημάτων γράφει, ἀρισφαλὲς ἔμμεναι οὗδας φησὶ γράφεσθαι οὐκ ἄλλως ὑπό τινῶν. 024 
(Vers. 195.) Τὸ δὲ ῥόπαλον μετ᾽ ὀλίγα καὶ σκῆπτρον ( Vers. 199.) ἐρεῖ ϑυμῆρες τῷ Ὀδυσσεῖ, ὡς ἀπὸ 30 

io oU σχηρίπτω ἢ σχήπτω, ἐφ᾽ οὗ ὁδεύει σχηριπτόμενος. ἀπὸ τοῦ ῥέπω δὲ γίνεται τὸ “ῥόπαλον ὡς οἷα 

δέτον εἰς μέρος xal μὴ ὀρϑὸν , χατὰ τὸν τῆς ᾿Εκάβης παρ᾽ Εὐριπίδῃ σχολιὸν σκίπωνα. ὅμοιον δέ τι 
χαὶ ἡ καλαῦροψ. χάλον ἐχείνη, τουτέστι ξύλον αὖ ῥέπον κατὰ ομοίαν ἐτυμολογίαν. καὶ τὸ παρὰ Θεο- 
χρίτῳ δὲ ῥοιχὸν λαγώβολον τοιοῦτόν τι δοχεῖ τοῖς πλείοσιν ἔΐναι καὶ ἀπὸ τοῦ ῥέπειν γίνεσϑαι καὶ αὑτό. 
( Vers. 196.) ᾿Δρισφαλὴς δὲ ὁδὸς ἣ τραχεῖα καὶ πάνυ σφάλλουσα ὡς κινδυνεύειν πίπτειν τὸν ὁδεύοντα. 
᾿Ἄμάρτυρον δὲ τὸ, φατὲ ἀρισφαλέα ὁδὸν εἶναι. οὐδεὶς γὰρ τῷ Ὀδυσσεῖ τοῦτο εἰπὼν φαίνεται, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

20 εὖ πάλαι εἰλδὼς λέγει. ψεύδεται ἄρα χἀνταῦϑα οὐχ ἐπιψόγως ὃ Ὀδυσσεύς. εὐμεϑόδως δὲ καὶ ἡ τοῦ 

ῥοπάλου χρῆσις διά τε τὸ ἀναγκαίως πτωχικώτερον τῆς σκευῆς καὶ ἵνα πιϑανῶς μετ᾽ ὀλίγα βουλεύσηται 
᾿ὈὨδυσσεὺς ῥοπάλῳ τούτῳ ἀνελεῖν τὸν xazóv Μελάνϑιον. δῆλον δὲ ὅτι τὸ μὲν ῥόπαλον καὶ σχῆπτρον εἴ 
ἂν, οὐ μὴν καὶ πᾶν σκῆπτρον ῥόπαλον. οὐ γὰρ δή που καὶ τὸ βασιλικὸν καὶ τὸ δικαστιχόν. (Vers. 197.) 4o 
Ὅτι πτωχιχῶς ὃ Ὀδυσσεὺς σκευαζόμενος ἐν τῷ ἀγρῷ εἰς ᾿Ιϑάκην ἰέναι ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἀεικέα βάλλετο. 

So πήρην, τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐκείνην, πυχνὰ ῥω" γαλέην. ἐν δὲ στρόφος ἦεν ἀορτὴρ, ὡς καὶ πρὸ τούτων ἐγράφη. 
ἔστι δὲ ἀμφ᾽ ὥμοις βάλλεσθαι πήραν τὸ ἐνάψασϑαι οὐ γὰρ φορεῖται ἄλλως ἡ πήρα. ( Vers. 201.) 
Ὅτι οὐκ ἀπαϑῶς λέγων ὁ ποιητής φησι κατά τινα οἶχτον, ὕτι ὁ Εὔμαιος ἐς πόλιν ἦγεν ἄνακτα πτωχῷ 
λευγαλέῳ ἐναλίγκιον ἠδὲ γέροντι. (Vers. 203.) σχηπτόμενον, 0 ἐστι σχηριπτόμενον, ὡς ἀνωτέρω 625 
ἐῤῥέϑη, ἢ προφασιζόμενον καὶ φαινόμενον, οὐ γὰρ ἀληϑῶς τοιοῦτος ἦν. τὰ δὲ λυγρὰ περὶ χροὶ εἵματα 
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ἔστο, χαϑὰ καὶ αὐτὸς Ὀδυσσεὺς φϑάσας εἶπεν; αἰνῶς γὰρ τάδε εἵματα ἔχω xo. Ὅρα Ἀδὲ ὅτι ἐν τῷ, 4o 
τὰ δὲ λυγρὰ εἵματα, περιττῶς κεῖται τὸ ἄρϑρον" ἤρκει γὰρ εἰπεῖν λυγρὰ δὲ εἵματα ἕστο. ἐνθυμητέον 
δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ὡς τοιαύτη τις εἰδέχϑεια xal κακοειμοσύνη καὶ ἐν Τροίᾳ τὸν ᾿Οδυσσέα ὥνησε. δολιευ- 
σάμενον. (Vers. 205.) Ὅτι κρήνη τις ἣν ἐν "I xn τυχτὴ, τουτέστι χειροποίητος, καλλίροος, ὅϑεν 

ὑδρεύοντο πολῖται. ἀξία δὲ λόγου αὕτη τρεῖς ἔχουσα ἐπισκεναστάς" φησὶ γάρ" τὴν ποίησεν Ἴϊϑακος καὶ 

ΙΝήριτος 7,08 Πολύκτωρ᾽ ὧν ἐξ ᾿Ιϑάχου μὲν ἡ ̓ Ιϑάκη, ἀπὸ δὲ Νηρίτου Νήριτον ὕρος ἐχεῖ, ἀπὸ 

δὲ Πολύκτορος τόπος αὐτόϑι Πολυκτόκριον. Πτερελάου δὲ παῖδες οὗτοι. καὶ τοῦτο μὲν οὕτως. ἀμφὶ 50 
δὲ τήνδε τὴν κρήνην αἰγείρων ὑδατοτρεφέων ἦν ἄλσος πάντοσε κυκλοτερὲς διὰ τὸ τίμιον τοῦ τοιούτου 

. σχήματος, κατὰ δὲ ψυχρὸν ῥέεν ὕδωρ ὑψόϑεν ἐκ πέτρης. βωμὸς δ᾽ ἐφύπερϑε τέτυκτο “υμφάων, ὅϑε 

10 πάντες ἐπιρέζεσχον δδῖται. φανεῖται δὲ μετ᾽ ὀλίγα καὶ Ὀδυσσεὺς καίων ἦν ὅτε καὶ αὐτὸς μηρία ἀρνῶν - 

καὶ ἐρίφων ταῖς τοιαύταις νύμφαις. αἴϑριος δὲ, ὡς εἰχὸς, ὃ ὑπὲρ τῆς πέτρας oVtoc βωμὸς, ὁποῖοι καὶ 
ἕτεροι ἀλλαχοῦ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σύνηθες ἦν καὶ τοῖς μεϑ' Ὅμην gov βωμοὺς ἱδρύειν ταῖς νύμφαις καὶ 60 

μάλιστα, ὡς εἰκὸς, ταῖς ΙΝηΐσι. λέγεται οὖν ᾿Αμφικτύων, Paci. εὺς ̓᾿Ιϑηναίων, βωμὸν ἀναστήσας 4ιο- 
γνύσῳ xal ἕτερον βωμὸν δείμασϑαι ταὶς νύμφαις ἐγγὺς αὐτοῦ, ὑπόμνημά, φασι, ϑέμενος τοῖς χρωμέ- 
ψοις χράσεως οἴνου πρὸς ὕδωρ. ἣν *xorc τινας μὲν Μελάμπους πρῶτος ἐξεῦρε, καϑ' ἑτέρους δὲ ὃ δη- 1810 

ϑεὶς ᾿Αμφικτύων, ὃς καὶ ὀρϑουμένων τῶν οὕτω πινόντων, πρότερον γάρ, gud; ὑπὸ ἀχράτου ἐχάμ- 
πτοντο, βωμὸν ὀρϑοῦ Διονύσου ἤγειρεν ἐν τῷ τῶν ᾿ Ὡρῶν ἱερῷ, αἱ δὴ καὶ τὸν τῆς ἀμπέλου καρπὸν 
ἐκτρέφουσι. λέγονται δέ, φασι, καὶ Μοῦσαι ᾿Διονύσου τροφοὶ, νύμφαι τινὲς οὖσαι καὶ αὐταὶ, ὡς za 

παρὰ "dvxóqgovt εὕρηται. τοῦτο δέ, esp αἴνιγμα 3v εἰς τὸ ἕμμουσον καὶ ἐναρμόνιον τῶν μὴ ἄχρα- 

20 τοποτούντων, ἀλλλὰ μετριαξόντων τῷ κεράσματι." δῆλον δὲ Ort ἄλλοι τινὲς ὄμβρῳ τυχαίῳ ἀνατιϑέασι 

τὸ τοῦ χεράσματος αἴτιον, ὃς ἀμέτρως πινόντων τινῶν ἐπὶ ἀκτῆς καταῤῥαγεὶς τὸ μὲν συμπόσιον διέλυσε, 
τὸν δὲ κρατῆρα μίξας παρέσχε προσηνῆ μετὰ αἰϑρίαν καὶ ἄλυπον. διό, φασιν, ἀχράτῳ μὲν τῷ ἐν 
δείπνοις ἀγαϑὸς ἐπιφωνεῖται δαίμων ἐπὶ Διονύσῳ τῷ εὑρηχότι, τῷ δὲ μετὰ δεῖπνον πρώτῳ κράματε 
σωτὴρ Ζεὺς ἐπιλέγεται διὰ τὸν cube Δία. τὸ δὲ κατὰ «Τυχοῦργον χρᾶμα xci τὸν περιφδόμενον τεϑα- 
λαττωμένον οἶνον ζητητέον ἀλλαχοῦ. - * ( Vers. 209. ) Τὸ δὲ πάντοσε κυκλοτερὲς πρὸς διαστολὴν ἡμικυ- 20 

χλίου εἴρηται. (Vers. 208.) Τὸ δὲ ὑδατοτρεφεῖς τὰς αἰγείρους εἶναι, ἱστορία ἐστὶ φυτική. eed .) 
“Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα εἰς τὸ, πάντοσε κυχλοτερὲς, ὅπως τίμιον ἐδόκει χρῆμα τοῖς παλαιοῖς ὃ χύχλος 

διὰ τὸ κατὰ κόσμον σφαιροειδές. οὗ φαντασίαν ἐναργῆ, φασὶ, λαβόντες ἐκ τοῦ τῆς σελήνης καὶ τοῦ 
ἡλίου σχήματος ϑέατρά τε κυκλοτερέσιν ἐσέμνυνον σχήμασι, καὶ τὸν τῆς ἀγορᾶς δὲ τόπον κύκλῳ πε- 

30 θιέγραφον χατὰ τὸ, κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς ϑρόνον, καὶ βωμοὺς δὲ ἱεροὺς πάντοσε πυχλοτερεῖς ἀνίστων, 
xe κατὰ περιστροφὴν δέ, φασι, χαϑὰ καὶ ἄλλα τινὰ τῶν κάτω τοῖς ἄνω ἤϑελον ἀφομοιοῦν. διὸ καὶ 

ἡ τράπεζα κυκλοειδὴς ἣν αὐτοῖς. κυ χλοτερεῖς δὲ καὶ οἱ καϑαγιξόμενοι τρίποδες, ἔχοντες αὐτοὶ καὶ ὅο 
ἀστέρας, ove, φασι, καὶ ἐκάλουν σελήνας. προσϑετέον δὲ τούτοις, φασὶ, χαὶ τὴν ἅλω, διαγεγραμμέ- 

626 νην εἰς κύκλον. καὶ τὸν ἄρτον δέ, φασιν, οὕτως ἐκάλεσαν διὰ τὸ κατ᾽ αὐτὸν στρογγύλον" ἐπειδὴ τῶν 
σχημάτων ὃ κύκλος ἀπήρτισται καὶ ἔστι τέλειος" οὗ περ ἴσως ἐμφαντιχὸν τὸ, οὖλον ἄρτον ἑλὼν, 0 πέρ 
ἔστιν ὅλον, ἤγουν τέλειον. καὶ τὸ ποτήριον οὖν, φασὶ, τὸ δεχόμενον τὴν ὑγρὰν τροφὴν κυκλοτερὲς 
ἐποίησαν κατὰ μίμησιν τοῦ κόσμου. ἐνταῦϑα δὲ παραπηγνύει ὃ παλαιὸς καὶ τὸ NNsorópsov ποτήριον 
x«l τοὺς περὶ αὐτὸ ἀστέρας, οὖς ὃ ποιητὴς ἥλους, φησὶν, ὀνομάζει διὰ τὸ καὶ περιφερῶς ἔχειν κατὰ 
“τοὺς ἥλους καὶ ἐμπεπηγέναι τῷ οὐρανῷ, αἰὲν κατὰ τὴν Aocrov σοφίαν ἀρηρότας ἀγάλματα νυκτὸς ἰού- 

40 σης. ὡς ἐοικέναι οὐρανὸν μὲν ἀργύρῳ τῷ κατὰ τὴν κύλικα τοῦ γέροντος, ἀστέρας δὲ τούτους χρυσῷ, 

διὰ τὸ πυρῶδες. ὅσοις δὲ καὶ ἄλλοις λόγοις τὸ κατὰ κύκλον σχῆμα πολλῷ δὲ πλέον τὸ κατὰ τὴν σφαῖ- 

ραν σεμνύνεται, λαλοῦσιν οἱ περὶ ταῦτα ποιησάμενοι, πολλὴν ὅτι μάλα εὐπορίαν ἐκεῖνοι ἐξευρημότες 
ἐνταῦϑα. ( Vers. 212. sqq. ) Ὅτι Μελάνϑιος αἰπόλος. δοῦλος ὃ καὶ Μιιλανϑεὺς Δουλίου vig; £iov- 
μάχῳ πεποιϑὼς, ᾧ εἴχετο “Μελανϑὼ ἡ αὐτοῦ «0:A* gi, ἀναιδέστατος 7v. καὶ νῦν Ὀδυσσέα σκώπτει 4o 

xci Εὔμαιον xc ὁδὸν αὐτοῖς ἐντυχών. φησὶ γοῦν ὃ ποιητὴς, ὡς ἦγε μὲν αἶγας , αἵ πᾶσι μετέτρεπον 
αἰπολίοισι, δεῖπνον μνηστήρεσσι" δύο δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο νομῆες. τοὺς δὲ ἰδὼν νείχεσσε. καὶ ἑρμηνεύων Ὅμκμη- 
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eos τὸ γείχεσσεν ἐπάγει" (Vers. 216. ) ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ T ὀνθμαξενς ἔχπαγλον xoi ἀεικὲς, o πέρ. ἐστι 

προϑεωρία Ὁμηριχὴ, δηλοῦσα οἷα πλάσει λέγοντα τὸν ἀπαίδευτον Μελάνϑιον" ὃς εἰπὼν, & εἶπεν, 

ὥρινε κῆρ Ὀδυσῆος διὰ τὸ τοῦ λόγου ϑυμοδακὲς xci ἀεικὲς καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν χωμῳδικὸν, ταυτὸν δ᾽ 

εἰπεῖν, ψΨογερὸν χαὶ περισύρον" ἐπεί TOL τὴν κωμῳδίαν ψόγον χαὶ περίσυρμα ὡρίξοντο, οἱ παλαιοί. 
ᾧ δή περισύρματι, καὶ τὸ διασύρειν συστοιχεῖ, ἔτι δὲ καὶ τὸ περισυρίττειν. αἰσχύνη. γοῦν ἣν, χαϑὰ τὸ 
περισύρεσϑαι, οὕτω xci τὸ περισυρίττεσϑαι χαὶ πὲ ρικλώξεσϑαι. ( Vers. 217. ) ἔστι δὲ τὸ ἔχπαγλον 
ἔπος τοιοῦτον' νῦν μὲν δὴ πάγχυ χαχκὸς xcxov ἠγηλάξε t εἰς O καὶ γνωματευόμενος πιϑανῶς λέγει" 
(Vers. 218.) ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον, ἤγουν εἰς τὸν ὅμοιον. πῇ δὴ τόνδε μολοβρὸν 
ἄγεις ἀμέγαρτε συβῶτα, πτωχὸν ἀνιηρὸν, δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα: ὃς πολλῇσι φλιῇσι παραστὰς φλί- 

5o erat ὥμους, αἰτίζων ἀκόλους, οὐκ ἄορας οὐδὲ “λέβητας. τόν x εἴ μοι. goin ̓ σταϑμῶν ῥυτῆρα ju*né- 10 
σϑαι ἢ) γενέσθαι, σηχοχόρον T ἔμεναι, ϑαλλόν T. ἐρίφοισι φορῆναι. καί xev ὀρὸν πίνων μεγάλην ἐπι- 
γουνίδα ϑεῖτο. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν δὴ € ἔργα κάκ᾽ ἔμαϑεν, οὐκ ἐθελήσει ἔργον ἐποίχεσθαι; ἀλλὰ πτώσσων κατὰ 
δῆμον ( Vers. 228.) βούλεται, ἀντὶ τοῦ βουλήσεται, αἰτίζων βόσκειν ἣν γαστέρ᾽ ἄναλτον. ἀλλ ἔκ του 
ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται αἴ x ̓ ἔλϑῃ πρὸς δώματ᾽ Ὀδυσῆος ϑείοιο, πολλά οἱ ἀμφὶ χάρη σφέλα 
ἀνδρῶν x παλαμάων “πλευραὶ ἀποτρίψουσι δόμον χάτα βαλλομένοιο. ( Vers. 2353.) ἐπεὶ δὲ τὸν oU 
σεμνὸν ἄνδρα ἐχρῆν μὴ ἐν λόγοις μόνοις ὕβριν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ ἐν ἔργοις ἐνασχημονεῖν, ποιεῖ ὁ MeLav- 
᾿ϑεὺς οὕτω" χαὶ ἅμα τῷ λόγῳ παριὼν ἔνϑορεν ἀφραδίησιν ἰσχίῳ, οὐδέ μὲν ἐκτὸς ἀταρπιτοῦ ἐστυφέλι- 
&v, ( Vets, 235.) ἀλλ ἔμεν ̓ ἀσφαλέως, εἰ χαὶ ἄλλως ἀρισφαλὴς ὡς εἴρηται " ὁδός. καὶ μερμήριξε μὲν 
Ὀδυσσεὺς οἷα ὀρινϑεὶς τὴν ψυχὴν, ἠὲ μεταΐξας ῥοπάλῳ ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο, 2) πρὸς γῆν ἐλάσειε κάρη 

ἄμῳ ̓ οὗδας ἀείρας, ἢ ἀμφουδεὶς ἀείρας, εἴτε ἐρείσας. ἀλλ ἐπετόλμησε, φρεσὶ δ᾽ ἔσχετο. xci ὃ ξεῖνος 20 

μὲν ᾿ὈΟὨδυσσεὺς οὕτω ποιεῖ. (Vers. 239.) 0 δὲ δὕμαιος τὸν κακὸν ἀραῖς ἀμύνεται; ὡς εἰρήσεται. 

& μέντοι πείσεται ὃ τὴν κορωνίδα τῆς ἀναιδίας ἐπιϑεὶς Πελάνϑιος, ἐν τοῖς ἐφεξῆς δηλωϑήσεται, ὕπου 

6o διὰ Εὐμαίου xc Τηλεμάχου ἄχρω "τηριασϑήσεται. ( Vers. 218.) Xy; "μείωσαι δὲ ὅπως χαϊροῦ “λαβόμενος 
ὃ ποιητὴς, ὁποῖοι τινὲς αὐτῷ χαὶ ἕν τοῖς ἑξῆς χορηγηϑήσονται, κωμικεύεται διὰ μέσου τοῦ ἀναιδοῦς 
δούλου, καὶ ἀλλάξας i ἑαυτὸν ποικιλίας χάριν οὐχέτι οὔτε σεμνὰ λαλεῖ οὔτε: πρὸς σαφήνειαν, ἀλλ᾽ ἐχτρά- 

χύνει ϑυμικῶς τὴν φράσιν. διὸ καὶ κατὰ κόμματα λαλεῖ, xci ἐννοίας ἐπινοεῖται δριμείας καὶ σχωπτι- 

«as, ἐπίτηδες κατά τινα διαστήματα καὶ τοιούτοις ἀρτύων τὴν ποίησιν αὐτοῦ. (Vers. 214.) ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι ἀγλαΐαᾳ τις ἦν τῷ Μελανϑίῳ BE τὸ μὴ αὐτὸν ἄγειν τὰς αἰγας, ἀλλὰ δύο ἕπεσϑαι νομῆας αὐτῷ. Ὅτι 

18179: ἔ; eytepey ἀγλαΐαις ὁ ὃ Μελάνϑιος , 5 ἐν τοῖς ἐφεξῆς φανεῖται. ᾿Ιστέον δὲ Ori καὶ ἐν τοῖς᾽ ὕστερον MeAev- 

ϑιός τις ἱστόρηται ἀνὴρ ὀψοφάγος ἐπίῤῥητος, οὗ μέμνηται ᾿Αϑήναιος, εἰπὼν ὅτι τὸν αὑτοῦ τράχηλον 3o 
κατατείνων ἀπήγχετο ἐκ τῶν ἀπολαύσεων; ανισσότερος ὧν τοῦ ᾽Οδυσσέως Μίελανϑίου. ἔνϑα ὕρα τὸ 

«νισσότερος δοκοῦν ἐχ τοῦ χνισσὸς παρῆχϑαι, ὃν ἡ κοινὴ φράσις οἶδεν. εἰ δέ τις αἱροῖτο ἐχ τοῦ κνίσ- 

σος οὐδετέρου εἶναι αὐτὸ ἀναλογίας ἔξω, ἔστω οὕτω- δόξοι δ᾽ ἂν καὶ ὡς προηγεῖται, ὃ κάπρος τοῦ 

κάπριος, οὕτω καὶ ὃ μέλανϑος τοῦ Μελάνϑιος. ἐπίϑετον δὲ Ποσειδῶνος ὃ ὃ μέλανϑος" ὅ περ σύμβολον 
ἔσως ἢν τῶν χατὰ ϑάλατταν ἐπιϑέτων ἀναπτυχϑὲν, ἵνα ἢ τὸ μὲν μέλανα διὰ τὸν μέλαντα πόντον, τὸ 

δὲ ἄνϑος διὰ τὴν πολιὰν ϑάλασσαν. ( Vers. 219.) Τὸ δὲ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν, ὅτι ταυτόν ἐστι τῷ ἔφατο, 
ἀριβυδδτυται χαὶ ἐνταῦϑα δηλοῦται ἐ ἐν τῷ, ἔπος ἔφατ᾽ ἔκ T ̓ ὀνόμαξεν, ἔκπαγλον. εἰ δὲ ἦν ἐξονομάζειν 

τὸ καλεῖν ἐξ ὀνόματος, ἐπήγετο ἂν εἰ χαὶ μὴ κλητικὴ, ἀλλ οὖν ἑτέρα τις πτῶσις ἐπὶ τῷ «φαινομένῳ 
πτωχῷ. νῦν δὲ μετὰ τὸ ἔκ τ ̓ ὀνόμαξε, κεῖται τὸ, κακὸς χαχὸν ἡγηλάζει. ( Vers..217. ) To δὲ μάλα 

1ο πάγχυ, ᾿4ττιχόν ἐστιν, ὡς καὶ τὸ "λίαν πάνυ, καὶ TO τυχὸν ἴσως, καὶ παρ᾽ “Ἡσιόδῳ τὸ, νόσφιν ἄτερ 40 
zazov. Τὸ δὲ χαχὸς γενικῶς ἐνταῦϑα κεῖται, δηλοῦν καὶ τὸν ἀγεννῆ καὶ τὸν δειλὸν καὶ τὸν μὴ ἀρέτῶντα 

καὶ ὅλως τὸν οὐδὲν ὑγιὲς ἔχοντα. ix. τούτου δὲ Κάκκος βαρυτόνως πρὸς διαστολὴν λῃστὴς παλαιὸς, 

9c Ἡρακλεῖ κατὰ τῶν I3 ἠρυόνου βοῶν ἐπιβουλεύσας ἐχαχώϑη πρὸς ϑϑάνατον. Τὸ δὲ ἡγηλάζει δασυνό- 

μένον μέν, χαϑά που χαὶ πρὸ τούτων ἐγράφη, τὸ προηγεΐσϑαυ! δηλοῖ: ψιλούμενον δὲ ἀντὶ τοῦ ἄγεν 
χεῖται, ἵνα λέγῃ, ὅτι ὁ χαχὸς Εὔμαιος τὸν κακὸν ξένον à ἄγει" 0 meg ἔοιχε πρὸς τὸ, τὸν ὁμοῖον ἄγεν 
ϑεὸς, καὶ τὸ, τόνδε τὸν μολοβρὸν ἄγεις. ( Vers. 218.) ὁ δὲ ὁμοῖος ἀναλόγως προπερισπᾶταν ἐκ τοῦ 697 
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ὁμὸς, χατὰ τὸ, παντὸς παντοῖος," ἄλλος ἀλλοῖος χαὶ τὰ ὅμοια" τὸ μέντοι ὅμοῖος ὕστερον οἱ ̓ Ἁττιχοὶ 

παρώξυναν. (Vers. 219.) MoAoffüs δὲ ὃ ἀχύρτης καὶ μολῶν αὐτὸς εἰς flogev: ὁποῖος xal ὃ γαστέρι 

μάργῃ διαπρέπων ἐν τοῖς ἑξῆς, οὗ msg οὐκ ἀπέοικε "κείμενον πὰρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ τὸ, ' Ηρακλῆς καὶ 

τὰ χάλα καὶ τοὺς ἄνϑρακας κατέπινεν. "loréov δὲ c ὅτι μολοβρὸς xai παράγωγον αὐτοῦ μολοβρίτης δοχεῖ 

χαὶ ἐπὶ συὸς λέγεσϑαι. ᾿Δριστοφάνης γοῦν ὃ γραμματικὸς ἐν τῷ περὲ ὀνομασίας ἡλικιῶν. εἰπὼν ὕτι τῶν 

ἀγρίων ὑῶν τὰ νέα *oi μὲν κολόβριω, οἱ δὲ μολ όβρια καλοῦσιν, ἐπάγ tL ὡς καὶ ἹἹππώναξ τὸν ἴδιον. υἱὸν 20 

μολοβρίτην που :λέγει ἐν τῷ, κρέας ἐκ μολοβρίτου συὸς. τάχα δ᾽ ἂν, φησιν, ἐγγίζοι τούτῳ καὶ ὃ ἐν τῇ 

᾿Οδυσσείᾳ εἴτε μολοβρὸς εἴτε μολαβρὸς, ὅν, φησι, “Νεοπτόλεμος, ἀναπτύσσων μολοβρὸν εἶπε τὸν ἐπὶ τὴν 

βορὰν ἐ ἐρχόμενον, ὃς εἴη ἂν πάντως χαὶ ἀσυνϑέτως βορὸς, ὁποίους. πολλοὺς παραδιδοῦσα 7 παλαιὰ 

10 ἱστορία συντάττει ἐκείνοις xai τοὺς κυνικοὺς ,᾿ λέγουσα ὡς κακολόγοι. εἰσὶ καὶ ̓ βοροὶ χαὶ ἄνοιχοι χαὶ ἀνέ- 

στιοι. . ἔνϑα C ὅρα. τὸ ἄνοιχοι ῥηϑὲν σὺν τῷ 4. ae ὁμοιότητο: τοῦ: ἀνέστιοι. εἰεν δ᾽ ἂν βὸροί τινες καὶ 

οἱ ὀψοφάγοι" ὧν προλάμπει «Φιλόξενος - ὃ. κατ᾽ -εὐχὴν δουλίχόδξιρος, οὐ γεράνου τράχηλον ἁπλῶς 

εὐξάμενος εὐτυχῆσαι, ἀλλὰ τριῶν Aa vy a πήχεων,: ὅπως φησὶ χαταπίνω -τλεῖστον ὅτι χφόνον. ᾿Ιστέον 

δὲ καὶ ὅτι μολοβρὸς παρά τισιν ὃ μονοβρὸς, ὅ πέρ ἐστι μονοφάγος, τροπῇ συνήϑει τοῦ Y. εἰς X. 5 βορὰ 

δὲ τοῦτον παράγει, οὐ μὴν τὸ βρῶ βροώσω κατὰ τὸ, «ϑηγάνη σιδηροβρώς. ᾿Ἀμέγαρτος. δὲ συβώτης ὃ εὖτε- 

λὴς καὶ ἄζηλος, ᾧ οὐκ ἂν τίς, φασι, φϑονήδοι, τοῦ συβωτεῖγ: διὸ προϊὼν ἐρεῖ" “ὦ ἀρίγνωτε συβῶτῳ 

ἤγουν. ὃν πάντες δυβώτην οἴδασιν,. ἢ, οὗ τὸ σεμνὸν γνωρισμα; τὸ συβώτην. εἰναι; ἢ) καὶ ἄλλως, *aué- 3o 

gaogas συβώτης ὃ ἀχρεῖος καὶ. διὰ τὴν GT ἐχνίαν. ἀφϑόνητος. τί: Mers.. 220.)..70 δὲ evujoov ἐπίτασις 

κακίας, εἴ πὲρ πτωχὸς ὧν μὴ ἐλεεῖται, ἀλλὰ. GL ene. “αὐτῶν δὲ ἀσιολυμαντὴρ. ὃ τὰς δαῖτας διὰ λαι- 

0 μαργίαν λυμαινόμενος, ἢ τὰ τῶν δαιτῶν λύματα, ὅ- ἐστι χκαϑάρματα; οἷον ψιχία καὶ εἴ τι. τοιοῦτον, 

ἀποφερόμενος * ὁποῖος xai ὁ ἀκόλους αἰτίζων, ὡς T ᾿ὀλίγα. ῥηθήσεται, καὶ, ἄλλως δὲ εἰπεῖν, δαιτῶν 

ἀπολυμαντὴρ ὃ τὰ λύματα τῶν δαιτῶν διὰ σπόγγου. αἴρων, 4j. δίκην σπόγγου. εἰς δὲ τὸν τοιοῦτον Ὁμη- 

ριχὸν τόπον παρασημαντέον. εἰς ἔνδειξιν ἀπαῤβαμίλλου.. :Ομηρικῆς δεξιότητος τῶν ᾿Αϑηναίου. ταῦτα, 

ῥηϑέντα. κατά τινων. πρὸς ὁμοιότητα τῶν ἐκ Melo (ov πρὸς ̓ Οδυσσέα, οἷον; χωλὸς στιγματίας πολυ- 

γήραος ἰσος ἀλήτῃ ἦλϑε χκνισσοχόλαξ ix Anroe ζωμοῦ κεχρήμένοδι χαὶ πάλιν: εἡδέως ἂν χόνδρου φάγον 

τῶν ὀστρακίδων. xal τῶν ato duo ἅλις ἔχοντας.“ ̓ταῦτα. καὶ ὅσα τοιαῦτα καλὰ μὲν; κατὰ ὀψοφάχων, 

oU χαλλίω δὲ τῶν Ὁμήρου, ὡς περ οὐδὲ τὸ, πὀψοφάγος εἰ καὶ κλισσολοιχός" 0 πρὸς ὁμοιότητα εἴρηταί 

τινὰ τοῦ παρὰ τῷ -Αριστοφάνει ματιολοιχοῦ. “Ὅρα.δ᾽ ἐν τοῖς ϑηϑεῖσι καὶ τὸ κοκάλων, κοινὸν μὲν ὃν τῇ 

χρήσει, κείμενον δὲ ἰδοὺ καὶ παρὰ σοφοῖς παλαιοῖς. ζήτει. δὲ πῶς 7 τῆς λέξεως ταύτης ἄρχουσα οὐκ 

80 ἐκ εείνεται κατὰ τὴν τοῦ Κρητὸς Κωχάλου,. οὗ neg αἱ ϑυγατέρες. τὸν: περιᾳδόμενον 4αίΐίδαλον ὥλεσαν. 4o 
(Vers, 221.) Τὸ δὲ. φλιῇσι παραστὰς φλίψεται ὥμους .ἢ para διχῶς γὰρ. ἧι γραφὴ, περίφρασίς 

ἔστι τοῦ ϑλιβήσεται., ἐπεί περ οἱ πτωχοὶ ροςτριβόμενοι φλιαῖς. vol ἱπροακλιμόμενοι ἢ). καὶ, ἐπ᾿ αὐτῶν 

βιαίως ἑλκόμενοι ϑλίβονται τοὺς ὥμους". - ὁποῖόν. “τι. δηλοῖ, Και, τὸ. -ϑύρας ἐκτρίβειν. ἴσως δὲ χαὶ παρέτυ- 

μολογεῖ τὴν gisdor; εἰπὼν φλιαῖς φλέψεται. IINE ““ἰολικὴ, ὡς τὸ (oot, καὶ τὸ gay αὐτὸ μέν- 

TOL καὶ Αἰττικόν ἐστιν. (Vers. 252.) χόλου: δὲ «oí. 'σμικρότατοι. xat ψιχιώδεις. Ψψωμοὶ; εἴτουν πύρνα" 

ταυτὸν γὰρ πύρνον εἰπεῖν καὶ ψωμὸν κατὰ τὸν παραφράσαντα". οἷς OUX ἂν τις ἔχου κολούειν. ἤτοι. κολο- 
βοῦν, σμικροτάτους ὄντας. παλ eg, δέ τις καὶ οὕτω poder | ἄχολ 065 μικρὸς ψωμὸς,. μηκέτι, κκολούεσϑιαι 

δυνάμενος xol εἰς μιχρὰ τέμνεσϑαις. τοιαῦτα δέςτιψα καὶ. τὰ παρὰ τῷ Ταυσακίῳ, ψώϑιας. ἅ. E ὑπερό- 

'πτῶν ἄρτων εἰσὶ, ϑραύσματα 1 ἢ τὰ -ὑπάχάτω. Tod. ἄρτου... τὰ δὲ Toi ne “ψώϑια: καὶ, atrae QUG ἐχάλουν 

4o τινές. τούτων δὲ ἁδρότερον ὃ βλωμός, ἴσως, óàt ἀκολέῳ, 4 QUAE ter. ὃ ἐγκαφος; Oy ψωμὸν ἤγουν. ἄρτου 

χόμματα. οἱ παλαιοὶ᾽ ̓ ἑρμηνεύουσιν ἀπὸ τοῦ ἐχκάψαι»: ὡς. "Εὔπολις" ov. γὰρ λέλειπται τῶν ἐμῶν οὐδ᾽ 

ἔγκαφος. ^ χρῆσις δὲ τοῦ ἐγκάψαε, 0. ἐστι geritis χαὶ ἰδιωτικῶς εἰπεῖν, χάψαι, καὶ “παρὰ τῷ κωμικῷ. 50 

ἡ δὲ λέξις, ἀφ᾽ ἧς οἱ ἄκολοι, γίνονται. παράγει καὶ, τὸ 'κολόκυμα τὸ χωφὸν κῦμα, 0 χαὶ χόλον, χῦμα 

διαλελυμένως λέγεται... ἐχεῖϑεν δὲ xci. χῤλαφος" παρὰ ᾿Επιχάρμῳ.- καὶ. τὸ ἐκολάφισαν ἐντεῦϑεν Παυσανίας 

φησίν... ̓ Αττικοὶ «δὲ τὸν͵ κόλαρρον Ao OuAOY perdi. δεὰ. voi, à, -κόντυλος μέντοι εἶδος ὀρνέρυ. εἰ δὲ χαὶ 

κόλον τροφὴν οἱ παλαιοί, φασιν, οϑεν διβουχόλος,. καὶ χοιλίαν-τὴν τῇς τροφῆς δεχτικὴν, εἴη ἂν ἐντεῦϑεν 



142 P ACE QIAIA P. Vs 226—220. τ 

act ἄχολος ψωμὸς ὃ ὀλιγοτρόφος. ᾿Ιστέον δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις χαὶ ὡς εἰ μὲν στερητιχόν ἐστι τὸ à ἐν 
τῷ ἀκόλους ἤγουν μὴ κολ ουομένους; ὡς προσεχῶς ἐ) dan, εἴη ἂν ἴσως μεῖζόν τι ὃ κόλλαβος, βλωμίδιόν 
τι χολούεσϑαι δυνάμενον αὐτὸς ὧν, χαϑὰ δῆλον καὶ ix τοῦ ἐνεκολάβισεν,. ἤγουν. δίκην. κολλάβου xoré- 

πίεν. εἰ δ᾽ ἴσως πλεονασμῷ τοῦ εἰ γίνεται ἄκολοι, ἔχει τις εἰπεῖν, ὡς ταυτὸν δύνανται αὐτοῖς xci οἱ κόλε 
λαβοι; περὶ ὧν ἐν τοῖς τοῦ δειπνοσοφιστοῦ φέρεται, ὅτι δοχοῦσιν οἱ Κίλικες, ἴσως μὲν οἱ Ἱθμηριβοὶ, 
ἔσως δὲ ἕτεροι, οὐχ ἀγαϑοῖς ἄρτοις χρῆσϑαι. διὸ καὲ οἱ Κιλίκιοι o ἄρτοι οὐκ ἔπᾶινον εἶχον » oi αὐτοὶ 

θο τοῖς κολλάβοις ὦ ὄντες. Πλάτων γοῦν ὃ κωμεχὸς τοὺς μεγάλους ἄρτους καὶ ῥυπαροὺς καὶ, ὡς κ΄ ἅλεξις 

λέγει, φαιοὺς, Κιλικέους ὁ ὀνομάξει, λέγων" ἄρτους ἧχε πριάμενος μὴ τῶν χαϑαρύλλων ἀλλὰ μεγάλους 

Κιλικίους. ἐν τούτοις δὲ ὃ ὅρα τὸ καϑαρύλλων ὑποκχορισϑὲν καὶ ῥηϑὲν ἀντὶ τοῦ καϑαρῶνο ἔτι δὲ καὶ τὸ 
μεγάλους, ὃ κωλύει ψωμίσκους. τοὺς κολλάβους νοεῖν: "Ere ἰστέον xoi ὅτι ἐκ τοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη κόλον 628 
ἡ τροφὴ ; βούλονταΐ τινες zal τὸν κόλακα εἶναι" οὗ σύνϑετον ψωμοκόλαξ, ὡς καὶ ψωμοκόλαφος. δρα- 
πέτης. ἐκεῖϑεν δέ, φασι; καὶ δύσχολος ὁ δυσάρεστος χαὶ cixyOG.. εὕρηταν δὲ καὶ ἡ ἁπλῶς τροφὴ «xo- 

1818202 λεγομένη, ὡς δηλοῖ ̓ ᾿ϑήναιος, ἔνϑα λέγει, ὕτι σκώπτοντες οἱ παλαιοὶ τοὺς ἀλλαχόϑι ᾿δηλωϑέν- 
τας δειχηλιστὰς ὡς τὰ πολλὰ ἰδίως ὀνομάζοντας, προφρέρουσι λέξεις ἐχείνων τοιαύτας * τὴν σηπίαν 

ὀπισϑοτίλαν. λέγουσι, τὸν ἀλεχτρύονα ὀρτάλιχον, τὸν ἰατρὸν σάκταν, βλέφυραν τὴν γέφυραν, τῦκα τὰ 
σῦχα, κωτιλάδας δὲ τὰς χελιδόνας, τὴν ἔνϑεσιν δὲ dxoÀov* ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις ἔνϑεσις μὲν ἡ Tgog 

κωτιλὰς δὲ ἡ ὡς εἰπεῖν στωμύλη, καὶ χαϑ' Ησίοδον εἰπεῖν αἱμύλη κωτίλλειν, σάκτας δὲ ὃ ὡς οἷον φορτω- 

τὴς παρὰ τὸ σάττω" καὶ ἔδτι χρῆσις σάκτου καὶ παρὰ τῷ κωμιπῷ * ὀπισϑοτίλα δὲ ἡ i ὀπίσω τιλῶσα τὸν 

aep" αὐτῇ ϑολόν. ἄορας δὲ τὰς γυναῖκας λέγει παρὰ τὸ ἀείρω τὸ συζευγνύω, ὡς xai Ἰλιὰς δηλοῖ ἐ iv. TQ, 

&pvvéuev ὥρεσι, τουτέστι ταῖς γυναιξίν. ἄορ "γὰρ; ἐκ τοῦ ἀείρω τὸ συξευγνύω, γενικὴ; &fopog καὶ 20 
πληϑυντικὴ αἰτιατικὴ ἄορας, μετατεϑεῖσα δὲ ἡ ἄορ. ἐποίησε τὸ, Sap ὄαρος; ὅϑεν ὀαρίξειν καὶ ὀαρυ- 

στής. ἕτερον δὲ ἄορα γράφουσι χωρὶς τοῦ σίγμα; ἤγουν ξίφη, ὡς ἂν λέγῃ κατὰ μὲν τὴν πρώτην γρα- 

φὴν, ὅτι αἰτῶν οὐ μεγάλα τινὰ, οἷον γυναῖκας ὁμωὰς ἢ λέβητας, ὁποῖα τοῖς μεγάλοις ἀξίοις δίδονται, 

το ἀλλὰ ἀχόλους τοὺς ῥηθέντας... κατὰ δὲ τὴν δευτέραν γράφὴν αἰτῶν οὐ "ξίφη καὶ τάδε τινὰ τιμῆς “ἄξια, 

ψωμοὺς δὲ βραχεῖς τινάς, καὶ ἔστι χἀνταῦϑα noil. ᾿Βρετριέως ᾿ἡχαιοῦ τὸ, πινῶντι δ᾽ ἀνδρὶ μάξα 

τιμιωτέρα χρυσοῦ τε χαὶ ἐλέφαντος. (Vers. 224.): Σηκοκόρος δὲ, ὡς νεωχόρος. σηκὸς δὲ ἡ μάνδρα τὸ 

παλαιὸν, παρὰ τὸ στήκω στηχὸς καὶ σηχός᾽ ὅϑεν xci σταϑμοὶ αἱ τῶν ζῴων ἐπαύλεις. oi δὲ ὕστερον 
καὶ ἐπὶ ναοῦ ἔϑεντο τὴν λέξιν; μὴ ἀπαξιώσαντες τοὔνομα, διὰ τὸ ἐν βωμῷ τοιαῦτα ἕῷα ἐπὶ ϑυσίῳ 
ἵστασϑαι. Θαλλὸς δὲ ἢ πᾶν, φασὶ, τὸ ἐκ γῆς φυόμενον, 3j φυλλὰς, ἢ κλάδος δένδρου. ᾿Αττικοὶ δὲν, 

ὥς που καὶ προεγράφη,, ἐπὶ ovg ἐλαίας τὴν λέξιν. ἰδιάξουσιν. ἐρίφοις δὲ μάλιστα δοκεῖ δρέπεσθαι 3o 

ὃ ϑαλλὸς, φίλος ὧν" καὶ ταῖς τελείαις αἰξίν" ἐξ οὗ ϑαλλοῦ ἡ παλαιὰ λογιότης ὡρμημένη ἔσκωψε τοιοῦ- 

τόν τι. ἑταίρα, φασὶν, ἐπιςανὴς ἹΝικὼ ἐπεκαλεῖτο a£, διότι τὸν μέγαν ἐραστήν more κατέφαγε Θαλ- 
λὸν τὸν κάπηλον. ἐχείνης. δὲ καὶ λόγος" ἀστεῖος. φέρεται οὗτος. “Πύϑωνός τινὸς αὐτὴν μὲν ἀπολιπόντος, 

ἑτέραν δὲ παχεῖαν" ἀναλαβόντος, εἴτα μεταπεμπομένου αὐτὴν, ἔφη, ὡς ó Πύϑων, ἐπεὶ ἤδη τῶν ὑῶν 

ἐγένετο διάμεστος, ἐπὶ τὴν iy οἷος ἐστὶν ἀνακάμπτειν πάλιν. Ὅτι δὲ 0^ Arrizóc ϑαλλὸς ἐξαίρετος ἢ "v, 

20 ἀφ᾽ οὗ στέφανος ED I τοῖς νιχηταῖς ἦν, ἡ ἱστορία καὶ αὐτὸ δηλοῖ, ἐκ δὲ τοῦ ϑαλ"λοῦ καὶ ϑαλλοφό- 

ρος παροιμιακῶς ὃ μηδὲν χρήσιμος ἀλλ ἢ βοσκήμασι ϑαλλὸν παραβάλλειν. Τοῦ. δὲ φορῆναι , ὅ ἐστι 
φορεῖν᾽ ἤτοι φέρειν, φοραίνω τὸ ϑέμα, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, ἢ ἢ φόρημι, ὁμοίως τῷ κίχημε κιχῆναι, 

περὶ οὗ πρὸ ὀλίγων εἴρηται. ( Vers. 225.) Ὁρὸς δὲ καὶ νῦν τὸ ὑπολειπόμενον does δέῃ ἐν τῇ πήξει τοῦ 

γάλατος." χαὶ ἀλλὼς δὲ εἰπεῖν κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὑδατώδης xet ἐρϑαρμένη ὑποστάϑμη γάλατος" δι 4o 

ἑνὸς δὲ Q καὶ νῦν γράφεται. ὀὁροῦ δὲ ἀξιοῖ τὸν Ὀδυσσέα ὃ Μελάνϑιος, ὡς μὴ δικαιῶν αὐτὸν πίνειν 
γάλ «roc. χαὶ ἄλλως δὲ ἀγροτικὸν τὸ πόμα, ὡς καὶ ὃ Κύκλωψ ἐδήλωσεν. ᾿Επιγουνὶς. δὲ ὃ ἀνωτέρω 
τοῦ γόνατος τόπος, ὃν xci μύλην φασί τινες. χρῆσις δὲ ταύτης καὶ ἐν τῷ, οἵην ἐκ ῥακέων ὃ γέρων ém- 

γουνίδα φαίνει, τουτέστιν εὐσαρκίαν, εὐεξίαν, ὡς ἐκ μέρους τὸ πᾶν δηλοῦσϑαι. (Vers. 226.) Τὸ δὲ 

ἔργα κάκ᾽ ἔμαϑε, διπλάζει τὸ uU ἐν τῷ ἔμμαϑε χατὰ τοὺς παλάιούς." δηλοῖ δὲ ἡ ἡ ἐνταῦϑα € ἔννοιαν ὡς 

χαϑὰ ὃ ἀγαϑὸς οὐ ῥᾷον ἀλλοιοῦται, ἐπεὶ μάϑεν ἔμμεναι ἐσθλὸς, οὕτως οὐδὲ ὁ φαῦλος, ἐπεὶ ἔργα κάκ᾽ 
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ἔμαϑε. δυσαπόβλητοι γὰρ, ἔστι δ᾽ Ure καὶ ἀναπόβλητοι, ὥς περ αἱ ἀγαθαὶ ἕξεις, οὕτω δὴ χαὶ αἱ φαῦ- 

λαι. ( Vers. 227.) Ὅρα δὲ ὅτι ἔργον ἐποίχεσθαι λέγει ἁπλῶς, τὸ ἀγαϑὸν δηλαδή. ὡς τό y: μὴ τοιοῦ- 

τον οὐκ ἂν δίχα προσϑήκχης Ἀἔργον λέγ oir ἂν, ἀλλὰ δηλονότι κακὸν ἔργον. διὸ καὶ παρ᾽ “Ἡσιόδῳ τὸ, 30 

ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἐπ᾿ ἀγαϑοῦ νοητέον, ἀκολούϑως τῷ σοφῷ “Σωχράτῃ, ὃς ἔχαιρε τῇ τοιαύτῃ τοῦ 

“Ἡσιόδου γνώμῃ καὶ ϑαμὰ ἐξελάλει αὐτήν" εἰ καὶ οἱ κατήγοροι πονηροδιδάσκαλον ἐντεῦϑεν αὐτὸν 

ἔσκωψαν , ὡς μηδενὸς ἐ ἔργου ἀπείργοντα τοὺς μαϑητὰς, μήτε ἀγαϑοῦ, Lad μήτε χακοῦ. ᾿Ιστέον δὲ 

ὅτι καὶ δι᾿ ἑνὸς p γραφὲν τὸ ἔμαϑεν ἐχτείνοι ἂν τὴν ἄρχουσαν διὰ τῆς ὀξείας χατὰ λόγον χοινῆς συλλα- 

βῆς. Τὸ δὲ πτώσσων ἑρμηνεύων εὐϑὺς αἰτίζων ἔφη. ἔστε δὲ πτώσσειν τὸ, ὡς 7 πρὸ ὀλίγων ὃ ἔφη, πτωχεύειν. 

CVers. 228.) Τὸ δὲ βώσχειν ὡς ἐπὶ ἀλόγου. ζῴου ἔφη, σκώπτων καὶ οὕτως. li ἁστὴρ, δὲ ἄναλτος 

10 5 ἀπλήρωτος καὶ μηδέ ποτε ἅλις ἔχουσα, ἢ ἀεὶ ἐν ταπεινώσει οὖσα καὶ μὴ ἀλδαινομένη, 0 ἐστιν αὐξο- 

μένη ἐν τῷ κορέννυσϑαι. C Vers, 230. ) Θεῖον δὲ τὸν Ὀδυσσέα ὃ Μελανϑεὺς κατὰ συναρπαγὴν ἕοιχξ 

λέγειν. ἄλλως γὰρ σεμνὸν αὐτὸς οὐδὲν ὡς εἰς θεῖον ἄνδρα ἐκεῖνον ποιεῖ, μισῶν τοὺς τῷ υἱῷ Τηλεμάχῳ 

εὐνοοῦντας δούλους. ἴσως δὲ καὶ χρηστολογεῖ πρὸς δεῖξιν τοῦ μὴ λοίδορος εἰς τὸ πᾶν εἶναι. (Vers. 231.) 

Σφέλα δὲ ἢ βελῶν ἐντιναγματα δυνάμενα GU Ab ὃ ἐστιν ἘΠΡΤΟΘΙΟΟ zat μετακινῆσαι, ἢ τὰ ἁπλῶς 

ὑποπόδια , παρὰ τὸ SEDIT ER , ὡς φασιν oi παλαιοί. καὶ TÓUTO οὕτω γνοοῦντες φασὶ τὸ, "πολλά οἱ áo 

ἀμφὶ χάρη σφέλα ἀνδρῶν ἐκ παλαμάων πλευραὶ ἀποτρίψουσι βαλλόμενοι, δηλοῦν, ὅτι πολλὰ σφέλα 

κατὰ σχοπὸν μὲν ἀμφὶ τὸ τοῦ Ὀδυσσέως κάρη πεμπόμενα , τῇ δὲ τοῦ Ὀδυσσέως παρεκκλίσει ἐνσκή- 

πτονταὰ ταῖς αὐτοῦ πλευραῖς, ἀποτρίψουσιν et οὕτω πληττόμεναι πλευραί. ἀστείως δὲ ἔφρασεν ὡς τὰ 

σφέλα αἱ πλευραὶ ἀποτρίψουσι καὶ οὐχὶ αὐτὰ τὰς πλευρὰς, διὰ τὸ δῆϑεν στε SUIT TUNG εἶναι τὰς πλευράς. 

20 ὡς εἴ τίς, φασιν, εἴπῃ, πολλὰς μάστιγαρ ὃ νῶτος κατέτριψεν. ἔτι δὲ καὶ ἄλλως ἑρμηνεύουσιν, ὅτι 

629 πολλὰ σφέλα, τουτέστιν ὑποπόδια ἢ xci ἁπλῶς βέλη τὰ δι᾽ ὀστῶν ἢ ξύλων ἢ τοιούτων τινῶν, ἀμφὶ 

κάρη αἱρόμενα, τὸ τῶν βαλλόντων δηλαδὴ, ἀποτρίψουσιν αἱ τοῦ ξένου πλευραὶ, ὡς τῶν βαλλόντων 

ὑπὲρ κεφαλῆς αἴρειν εἰωϑότων τὰς χεῖρας διὰ τὸ τῆς βολῆς ὑψόϑεν γενναιότερον ὅτε πέμπειν εἰςβολὴν 

αὐτὰ μέλλοιεν. ἕτεροι δὲ ἀμφικαρῆ γράφουσιν ἐν ἑνὶ μέρει λόγου xol περισπωμένως, ἵνα ἢ σφέλα, 

τουτέστιν ὑποπόδια ἀμφικαρῆ, τὰ ἀμφικέφαλα, ὡς οἷον κεφαλὰς" ἀμφοτέρωϑεν ἔχοντα τὰς ἐν αὐτοῖς 

ἐξοχὰς zal λαβᾶς. οἱ δ᾽ αὐτοὶ γράφουσι καὶ (Vers. 233. ) πλευρὰς ἀποτρίψουσι, —€— μὲν οὕτω 

ποιοῦντες χατὰ πᾶσαν σύνταξιν, πλὴν ταπεινότερον χαὶ μὴ ἐμφαντικῶς, ἵνα νοῇ ἡ τοιαύτη γραφὴ, 50 

ὅτε πολλὰ σφέλα ἀμφιχαρῆ τρίψουσι τὰς τοῦ πτωχοῦ πλευράς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σφέλας καὶ ἐπὶ γηὸς λέγε- 

ται. φησὶ γοῦν Παυσανίας , ὅτι ἐπισφελίτης ὃ ϑρανίτης. σφέλας γὰρ τὸ ὑποπόδιον. ἔχει δέ, φησιν 

So οὗτος, τὴν ἄνω ἕδραν, τὴν δευτέραν ζύγιος, τὴν τρίτην ϑαλάμιος, ὃ καὶ ϑαλάμαξ παρὰ τῷ κωμικῷ. 

Τὸ δὲ βαλλομένοιο ἀντὶ δοτικῆς χεῖται, ὀρϑότερον βαλλομένῳ εἶναι πρὸς τὸ, πολλά οἱ σφέλα “πλευρὰς 

ἀποτρίψουσι. πέφρασται δὲ οὕτως διά τε τὴν τῆς γενικῆς χαὶ δοτικῆς συγγένειαν, καὶ διότι, ὡς καὶ ἐν 

ἄλλοις φαίνεται, οὐκ οἶδε σολοιχισμὸν “τοιεῖν γενιχή. ( Vers. 255. 2 To δὲ λὰξ ἔνϑορεν ἰσχίῳ, ἀντὶ 

τοῦ τῷ λήγοντι τοῦ ποδὸς μέρει τῷ πρὸς τοῖς δακτύλοις ἔχρουσε τὸ ἰσχίον πρὸς τῷ γλουτῷ , ἵνα ἡ mouj- 

τικὴ ndow ἄχραν ἀπαιδευσίαν οὕτω xci ὡς αὐτή φῆσιν ἀφραδίαν χατη) γνορήσῃ τοῦ Μελανϑέως. τὸ δὲ 

τοιοῦτον καὶ ῥαθϑαπυγίξειν λέγεται παρὰ τῷ κωμιχῷ. ἔστι γάρ, φασι, ῥαϑθϑαπυγίξειν τὸ πλατεῖ ποδὶ εἰς 

τὴν ἰσχία δαπίξειν, ἴσως δὲ καὶ τὸ, ποτὶ πυγὰν ἄλλεσϑαι, τοιοῦτόν τι δηλοῖ, κείμενον παρὰ τῷ 

χωμιχῷ" εἰ καὶ ἄλλως ὡς γυμνάσματος εἶδός τι ἐχεῖνο αὐτὸ παραλαλεῖ. CVers. 236.) Τὸ δὲ ἐκ 'ϑυμὸν 

προς περίφρασίς ἐστι τοῦ φονεύσοι. Τὸ δὲ ἀμφουδὶς, οὐδὲν διαφέρει. τοῦ, ἄμφ οὖδας, πλὴν ὡς αὐτὸ 

4o inig* nuc. ἐστιν ἐκεῖθεν nopoxyO ev. - λέγει δὲ ἀμφουδὶς ἐρεῖσαι, τὸ πρὸς τῇ γῆ er, καὶ ἔστι ταυτὸν 60 

τῷ πρὸς γῆν ἐλάσαι. εἰ δὲ γράγεται ἀείρας, εἴη ἂν ὃ νοῦς τοιοῦτος, ὡς ἐβουλεύσατο Ὀδυσσεὺς ἢ ev&é- 

Aot τὸν κακὸν, ἢ ἀείρας ἀμφουδὶς, τουτέστιν ἐκ γῆς, πρὸς γῆν αὖϑις ἐλάσειε τὴν ἐχείνου κεφαλὴν, 1) καὶ 

ἄλλως" ἀείρὰς βάλῃ τὴν κεφαλὴν πρὸς γῆν ἀμφουδὶς, κατὰ μίαν ἀμφοῖν τῶν λέξεων ἐκ παραλλήλου i ἔν- 

γοιαν. (Vers. 2358.) Τοῦ δὲ ἐπετόλριησεν ἑρμηνεία τὸ, φρεσὶ δ᾽ ἔσχετο. καὶ ἔστι ταυτὸν τῷ, ἔτλη καὶ 

ἔμεινεν. ( Vers. 239. ) Ὅτι Ὀδυσσεὺς uiv καὶ παιχϑεὶς καὶ λὰξ ἐμποδηϑεὶ lg, ὡς ἐῤῥέϑη, τὸ ἰσχίον ἔτλη, 

μηδὲν μηδὲ εἰπὼν, οἷα διόδλου τλήμων, ὃ δὲ συβώτης ὑπερπαϑῶν τοῦ ξένου νείκεσσεν ἐσάντα ἰδὼν,1819 
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μέγα δ᾽ εὔξατο χεῖρας. ἀνασχών" νύμφαι χρηναῖαι, χοῦραι Διὸς, περὶ ὧν καὶ ἐν ἄλλοις λέλεκται, εἴ 
ποτ᾽ Ὀδυσσεὺς ὑμῖν ἐπὶ μηρία ἔκηε καλύψας πίονι δημῷ, τουτέστι λίπει, ὅ περ ὅμοιον ἔχει νοῦν τῷ, 
χατά σε κνίσσῃ ἐκάλυψε, δημῷ δὲ ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων, τοιαῦτα γὰρ νύμφαις ἐϑύοντο ὡς ϑαλεραῖς 
γεαρὰ, ἔλϑοι μὲν κεῖνος ἀνὴρ, 0 κατ᾽ ἐξοχὴν ἄρτι τὸν Ὀδυσσέα δηλοῖ, ἀγάγοι δέ ἑ ϑεὸς, τῷ χέ τοι, 
τουτέστιν οὕτως ἄν σοι, ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας, ἃς νῦν ὑβρίζων φορέεις, ἀλαλήμενος eit 

χατὰ ἄστυ. αὐτὰρ μῆλα, τουτέστι τὰ ὑπὸ σὲ ϑρέμματα, τὰς αἶγας δηλαδὴ, καχοὶ φϑείρρυσι νομῆες. 
(Vers. 244.) Καὶ ὅρᾳ ὕπως ὃ εὔνους ὔμαιος αἰτιᾶται δΙελανϑίου τὸ αἰπόλον ὄντα, ἀγλαΐας φέ- 
pur xci ϑέλειν ἀστικὸν εἶναι ἀεὶ, ὥς πὲρ ἄν τις ἐξ ἀντιστρόφου ποτὲ καὶ τὸν ἀστιχὸν αἰτιάσηται del 
πλανώμενον κατ᾽ ἀγροὺς, πλάνης ἐνταῦϑα νοουμένης τῆς ἔξω τῶν οἰχείων ἔργων διατριβῆς. ἡ δὲ 
ῥηϑεῖσα τοῦ Εὐμαίου εὐχὴ ἔσται ποτὲ οἰχεία ῥηϑῆναι ἐπὶ ὑπηρέτου, ὃς ἀφραίνει τοῦ δεσπότου ἀπόντος. 10 

ioxe; οὕτω μὲν ὁ Εὔμαιος, πορισάμεκνος τὴν εὐχὴν εὐφυῶς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἄλσους, ἔνϑα Μελάνϑιος 

ἠφρονεύσατο. ὃ δὲ Μελάνϑιος οὐχέτι ὡς μόνον ἀγλαὸς, ἀλλ᾽ ὡς καὶ δεσπότης. προσενεχϑεὶς τῷ EU-. 

μαίῳ καὶ σκώψας πρῶτον, εἶτα καὶ ἀπειλησάμενος , εὔχεται καὶ αὐτὸς ὡς αὐτῷ ἐδόκει. φησὶ γοῦν". 

ὦ πόποι, olov ἔειπε κύων ὀλοφώϊα εἰδὼς, ὃν mor ἐγὼν ἐπὶ νηὸς ἄξω τῆλε ᾿Ιϑάκης, ἵνα μοι, ὡς οἷα 

δοῦλος, ἀλλὰ μὴ σύνδουλος, βίοτον πολὺν ἄλφοι, τουτέστιν εὑρήσοι. αἰ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ἀργυ- 

ρότοξος ᾿Αἀπόλλων σήμερον ἐν μεγάροις, ἢ ὑπὸ μνηστῆρσι δαμείη, ὡς Ὀδυσσῆΐ γε τηλοῦ ἀπώλετο νόστι- 

μον ἤμαρ. (Vers. 253.) Καὶ ὅρα ὡς ταχὺ ὁ κακὸς Μιελάνϑιος τοῦ ϑείου Οδυσσέως ἐπελάϑετο. ἴσως, 

γὰρ ὡς ἤδη τεϑνεῶτι ἥρωϊ ἐκείνῳ ἐπιλέγει τὸ ϑεῖον. εἰ γὰρ ἐπίστατο ζῆν, ἠρᾶτο ἂν καὶ κατ᾽ ἐκείνου: 

᾿Ἰστέον δὲ ὕτι ἔστι τὸν σοφὸν Ὀδυσσέα ἐν τῇ τοῦ Μελανϑίου εὐχῇ χαρῆναι, πορισάμενον μαντικῶς 

φήμην ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀγαϑὴν ἐν τῷ, αἱ γὰρ Τηλέμαχον βάλοι ᾿Απόλλων σήμερον, ὡς ̓ Οδυσσεὺς τηλοῦ 20 

ὄὥλετο. ἐρεῖ γὰρ ἀκούων δεξιῶς, ὡς ἀλλὰ μὴν οὐκ ὥλετο Οδυσσεὺς, οὐδ᾽ ἄρα ἡ τοῦ δ᾽ελανϑίου κατὰ 

τοῦ Τηλεμάχου εὐχὴ ἐντελὴς ἔσται. Κύνα δὲ τὸν LVucuov καλεῖ ὃ δελάνϑιος, οἷα δυσανασχετῶν εἰ , 

20 τολμᾷ τὸν οὕτως ἀγλαὸν ὑβρίζειν. (Vers. 250.) Τὸ δὲ βίοτον πολὺν ἄλφοι, rav*róv ἐστι τῷ, vov 

μυρίον ἄλφοι, ὃ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη διὼ τὸν μικρὸν Εὔμαιον. ᾿Η δὲ τοῦ ᾿Απόλλωνος βολὴ xar TOU 

Τηλεμάχου αἰφνίδιον δηλοῖ ϑάνατον, ὡς δῆλον καὶ ἐκ τοῦ σήμερον. "Ioréov δὲ ὅτι τὴν τοῦ Μιελανϑίου 

ἀγλαΐαν αὐτίχα δηλώσει εὐθὺς, xci τὸ μετὰ μνηστῆρσι καϑίζειν αὐτὸν ἀντίον Βὐρυμάχου, τὸν γὰρ 

φιλέεσχε μάλιστα, καὶ μοῖραν δὲ αὐτῷ ἐξαίρετον τίϑεσϑαι. ὡς δὲ καὶ ὁρμητίας ἦν, δῆλον ἐκ τοῦ τὸν 

μὲν Εὔμαιον xci τὸν ξένον ἡσυχῆ προϊέναι, τὸν δὲ μάλα ὦχα βαίνοντα δόμους ἱκάνειν ἄνακτος. 

( Vers. 260.) Ὅτι ἐγγίσας Ὀδυσσεὺς τοῖς αὐτοῦ δώμασι γνωρίζει μὲν, ἄλλως αὐτὰ ὡς ἤδη πάλαι πεπει- 

ραμένος, πρὸς μέντοι τὸν Εὔμαιον γινώσκειν αὐτά φησιν ἐκ τοῦ πολλοὺς ἐκεῖ δαίνυσϑαι, 0 πὲρ ἡ ἄνα- 3o 

διδομένη κνίσσα δηλοῖ, καὶ ἐκ τῆς τῶν δόμων δὲ καλλονῆς, χαὶ ἐκ τῆς φόρμιγγος δέ. φησὶ γὰρ ὃ mouj- 

τὴς οὕτω" ( Vers. 261.) περὶ δὲ σψέας ἤλυϑεν (ur φόρμιγγος γλαφυρῆς, τουτέστιν ἠκούσϑη ἡ φόρμιγξ' 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ περιελϑεῖν αὐτοὺς τῆς φόρμιγγος βοήν. ἀνὰ δὲ σφίσι βάλλετ᾽ ἀείδειν Φήμιος. 630 

( Vers. 262.) τί δέ ἐστι τὸ ἀναβάλλεσϑαι, προγέγραπται. ( Vers. 264.) Ὀδυσσεὺς δὲ χειρὸς ἑλὼν συβώ-: 

τὴν προσέειπεν" Εὔμαιε, ἢ μάλα δὴ τάδε δώματα κάλ᾽ Ὀδυσῆος, ῥεῖα δ᾽ ἀρίγνωτ᾽ ἐστὶ καὶ ἐν πολλοῖσιν 

Zo ἰδέσϑαι. ἐξ ἑτέρων ἕ"τερά ἐστιν" ὅ ἐστιν, οὐ μονόστεγα, ἀλλ ὑπερῷα, ὁποῖοι καὶ οἱ πρὸ βραχέων 

ὑψηλοὶ δόμοι τοῦ Νέστορος" ἐπήσχηται δέ οἱ αὐλὴ τοίχῳ καὶ ϑριγκοῖσι. ( Vers. 267.) ϑύραι δ᾽ εὐεργέες 

ἢ εὐερχέες εἰσὶ, δικλίδες, 0 ἐστι δύο. οὐκ ἄν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο, τουτέστιν οὐδεὶς τὸν τοῖχον 

ὑπερηφανήσῃ, ὡς οἱ παλαιοί φασιν, ἢ δι᾽ ὑπεροπλίαν βλάψῃ. ἔπαινος δὲ ταῦτα οἴκου ὡς ἐν ἐχφράσει. 

Δύναται δὲ τὸ μῖν ἐνταῦϑα καὶ ἐπὶ τοῦ οἴκου συνήϑως νοηϑῆναι, καὶ ἐπὶ τῶν ϑυρῶν δὲ, εἰ καὶ μὴ 4o 

πάνυ συνήϑως. εἰσὶ γὰρ καὶ τοιαῦται πληϑυντιχαὶ χρήσεις, καὶ μάλιστα τῆς vU ἀντωνυμίας. εἶτα ἐπά- 

ya πιϑανῶς ᾿Οδυσσεὺς, ὅτε γινώσχω δὲ, διότι πολλοὶ ἐν αὐτῷ δαῖτα τίϑενται ἄνδρες. ( Vers. 270.) ἐπεὶ 

χνίσση uiv ἀνήνοϑεν ἢ ἐνήνοϑε, τουτέστιν ἀναβαίνει, ἀνέρχεται. ἐν δέ τε φόρμιγξ ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτὲ 

zc ποίησεν ἑταίρην. καὶ τοῦτο μὲν ἐνταῦϑα. ἐν δὲ ἑτέροις συνήορον λέγει αὐτὴν τῇ δαιτὶ, ὅ ἐστιν. 

συνεζευγμένην. ἀλλαχοῦ δὲ τὴν μολπὴν καὶ τὴν φόρμιγγα δαιτὸς ἀναϑήματα φησίν. Ὁ δὲ τοῖχος xai 

ἕρκος λέγεται. Περὶ δὲ ϑριγκῶν͵ προείρηται, oUs ἐγταῦϑα πληϑύνεν διὰ τὸ τοῦ τοίχου μέγεϑος. Περὶ 
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δὲ δικλίδων δηλοῖ παρῶθ n Dads. Ἢ δὲ κνίσσα κοινότερον μὲν διὰ δύο σίγμα γράφεται" “Ἡρῳδιανὸς 
δὲ ἐθέλει ἀπὸ μέλλοντος * αὐτὴν γενομένην τοῦ κνίζω xvíao, δι᾿ ἑνός τε γράφεσϑαι G καὶ ἔχτασιν λαβεῖν 4o 
τοῦ i(. δηλοῖ δέ, φησιν, ἡ κνῖσα τὴν κατ᾽ ὀλίγον ἀπὸ τοῦ ὀπτωμένου ἀναφορὰν τῇ ὀσφρήσει, ὡς καὶ 

ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, προσίζουσαν. προσηγόρευται δὲ καὶ ἐπίπλους, εὖ μάλα, φησὶ, καὶ αὐτὸς εὐανάδο- 

τος ὧν πρὸς ὄσφρησιν, οὐκ αὐτοτελὴς δὲ περιτεϑειμένος τοῖς μηρίοις. Τοῦ δὲ ἀνενήνοϑεν 3; παραγωγὴ 

ἐν τῇ ̓Ιλιάδι κεῖται ἐν τῷ, ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοϑε λάχνη- (Vers. 273.) '0ri φρονίμῳ ἀνδρὶ ἐπιλεχϑήσεται 

καὶ ἀγχίνῳ τὸ, ῥεῖ ἔγνως, ἐπεὶ οὐδὲ τά τ᾽ ἄλλα πέρ ἐσσι ἀνοήμων. (Vers. 274.) fovàij je δὲ ἴδιον τὸ, 

QAX ἄγε δὴ φραζώμεθα, ὕπως — τάδε ἔργα: Εὐμαίου δὲ τοῦτο λόγος, ἐθέλοντος βουλὴν ϑέσϑαν 

τοῦ ποιητοῦ ὡς ἐν λόγῳ προχαταῦΐ σκευῆς, ἢ πρῶτος Ὀδυσσεὺς εἰσελϑὼν δύσεται μνηστῆρας χατὰ τὸ, 50 

10 ἀνδρῶν δυσμενέων δύσετο πόλιν, αὐτὸς δὲ ὑπολείψεται αὐτοῦ, ἢ Οδυσσεὺς μὲν ἐπιμενεῖ, αὐτὸς δὲ εἶσι 

προπάροιϑεν, ὃ καὶ ποιήσει ὃ Εὔμαιος, εἰπὼν μὴ ̓ χρῆναι βραδύνειν μηδὲ τὸν Ὀδυσσέα. ἐρεῖ γάρ ", 

( Vers. 278. ) μηδὲ σὺ δηϑύνειν, 0 ἐστι βράδυνε, μή τίς σε ἔχτοσϑε νοήσας ἢ βάλ 2 ἢ ἐλάσῃ᾽ τάδε σε 

φράξεσϑαι à ἄνωγα. ( Vers. 281.) xoi Ὀδυσσεὺς εἰπὼν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, γινώσκω, φρονέω, τάδε 

δὴ νοέοντι χελεύεις, καὶ ἐπικρίνας τὸν Εὔμαιον προεισελϑεῖν, αὐτὸς ὑπολείψεσϑαί φησιν αὐτοῦ. 

*(Vers. 275.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἠὲ σὺ πρῶτος εἴσελθε δόμους εὖ ναιετάοντας, ἐγὼ δ᾽ ὑπολείψομαι Go 

αὐτοῦ, εἰ δ᾽ ἐϑέλεις ἐπίμεινον, ἐγὼ δ᾽ εἶμι προπάροιϑεν, οἰχεῖον Ore τινὲς μὴ ὁμοῦ κρίνοιεν εἰσελϑεῖν 

που, ὡς δέον ὃν καϑ' ἕνα τοῦτο γενέσϑαι. ( Vers. 279- ) Τὸ δὲ ἢ βάλῃ ἢ ἐλάσῃ, τουτέστιν ἐγγὺς τύψῃ, 

διαξφυρὰν συνήϑη δηλοῦσι" δῆλον δὲ ὅτι τὸ βαλεῖν οὐ μόνον τοῦ ἐλάσαι διαφέρει, ἀλλὰ καὶ τοῦ τύψαι1820 

ze τρῶσαι za οὐτάσαι χαὶ πλῆξαι. (Vers. 285.) διὸ καὶ ᾿Οδυσσεὺς ὡς ἶσον τιϑεὶς τὴν πληγὴν τῇ 

20 ἐλάσει ἐπάγει εὐϑὺς, O πὲρ ἄν τις εἴπῃ ἀνὴρ πολυπαϑὴς , εἰπών" οὗ y&Q TL πληγέ ἕων ἀδαήμων οὐδὲ 

βολάων. τολμήεις μοι ϑυμὸς, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέπονθα κύμασι καὶ πολέμῳ. μετὰ χαὶ τόδε τοῖσι γενέ- 

σϑω. διὸ καὶ τλήμων χαὶ ταλασίφρων χαὶ πολύτλας res ( Vers. 286. ) εἶτα, ὡς Bras πρέπον, 
λαλεῖ γνωμικῶς περὶ γαστρὸς οὕτω" γαστέρα δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἀποκρύψαι μεμαυῖαν, τουτέστιν, OUX ἔστιν 

ἀνεξέλεγκτον σχεῖν», ἐχφαίνει γὰρ ἑαυτὴν, (Vers. 287.) οὐλ ομένην, ἢ πολλὰ xcx ἀνϑρώποισι δίδωσιν, 

ὁποία δὴ τις καὶ ἐν ̓ Ιλιάδι ἑρμηνεία τοῦ, μῆνιν οὐλομένην, ἢ μυρία ἔϑηκεν ἄλγεα. (Vers. 288.) εἶτα 

631 xci ὡρισμένον μέγα κακὸν τῆς γαστρὸς ἐπάγων φησί" τῆς ἕνεκεν καὶ νῆες ἔύζυγοι ὁπλίζονται πόντον 

ἐπ᾽ ἀτρύγετον κακὲ δυσμενέεδσι φέρουσαι, πειρατικαὶ δηλαδὴ αὗται, κακὸν μέγα "γαστρὸς ἕνεκα ἐπι- 10 
ψοηϑέν. τὸ γὰρ ἑτέρως ναυτίλλεσθαι οὐχ ἂν εἴη ψνεχτέον χατὰ κοινωνίαν ἀνϑρωπίνην ἐπινοηϊϑλέν. δυσ- 

μενεῖς δὲ οὐ μόνον τοὺς πολεμουμένους δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς πειρατὰς, οἱ τὰς ψυχὰς, ὡς ἀλλαχοῦ 

3o ἐῤῥέϑη, οὐ μόνον φάγοιεν. λέγει δὲ χαὶ μετ᾽ ὀλίγα γαστρὸς ἕνεκα λυγρῆς, οὐλομένης, ἢ πολλὰ χακὰ 

ἀνϑρώποις δίδωσι. καὶ ἐν ἄλλοις" οὕνεκα οὐλομένης γαστρὸς ἄλγε᾽ ἔχουσι. χαί" ἀλλά μὲ γαστὴρ ὀτρύ- 
νει καχοεργός. καὶ ἐν τῇ ἡ ῥαψῳδίᾳφ' οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον καὶ τὰ ἑξῆς. (Vers, 2 290.) 

Ὅτι ποικιλίαν τινὰ γλαφυρὰν᾽ Ὅμηρος ἐνταῦϑα καὶ διὰ τοῦ “Ἄργου κυνὸς ἐπινοεῖται. ἀνομοειδής τε γὰρ 

τοῖς φϑάσασιν 7, περὶ αὐτοῦ γραφὴ, χαί τινα ζωϊκὴν ἱστορίαν ἔχει, καὶ κυνὸς ἔπαινον, xol σημείου δὲ 

ἀγαϑοῦ *rà Ὀδυσσεῖ ἔμφασιν. εἰ δέ τι καὶ πάϑους ἔ ἔχει πρὸς τῇ γλυκύτητι, αὐτὸ δηλώσει, ἔνϑα ᾿Οδυσ- 20 

σεὺς εἰς δάκρυον προκληϑήσεται διὰ τὸν κύνα" οὗ περ καϑά τι κύριον τὸ "Aoyoc ὁμωνύμως τῷ πα- 

λαιῷ ἣρωὶ, λεχϑὲν παρὰ τὸ ἀργὸν ἐν διαφορᾷ τόνου διὰ τὴν διάφορον σημασίαν, ἵνα ἢ κατ᾽ εὐφημισμὸν 

"Aoyoc adajD ein ὃ ἄλλως ταχὺς, ἢ διὰ χρῶμα λευχὸν, ἐφ᾽ ὧν τὸ ὀξύτονον ὁ ο ἀργὸς λαμβάνεται. φράζευ 

δὲ Ó ποιητὴς οὕτωρ᾽ ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. ἂν δὲ κύων κεφαλήν τε καὶ οὔατα 

ἄρ χείμενος ἔσχεν, ἤγουν ἀνέσχεν, ὰ "γήγειρεν, ὥρϑωσεν, "Aoyos Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ῥά mor αὐτὸς 3o 

ϑρέψε μὲν οὐδ᾽ ἀπόνητο, πάρος δ᾽ εἰς Ἴλιον ἱρὴν Quero. (Vers. 294.) τὸν δὲ πάροιϑεν ἀγένεσκον, 

τουτέστιν ἦγον, γέοι ἄνδρες, αἶγας ἐπ᾿ ἀγροτέρας ἠδὲ πρόκας ἠδὲ λαγ ωούς. δὴ τότε κεῖτ᾽ ἀπόϑεστος 

ἀποιχομένοιο ἄνακτος ἐν πολλῇ κόπρῳ, ἣ οἱ προπάροιϑε ϑυράων ἡμιόνων τε βοῶν τε ἅλις κέχυτ᾽, ὄφρ᾽ 
ἂν ἄγοιεν ὁμῶες Ὀδυσσῆος τέμενος μέγα κοπρήσοντες. ἔνϑα κύων κεῖτ Mor γος, ἐνίπλειος χυνοραϊστέων. 

δὴ τότε p ὡς ἐνόησεν Ὀδυσσέα ἐγγὺς ἐόντα, οὐκ ἐκ τῆς ϑέας ὡς εἰκὸς, j Ἀλοίωτο γὰρ τὴν μορφὴν, Áo 

632 ἀλλ ὡς ἰχνευτὴς ὀξύτητι ὀσφρήσεως, ἦγ 'φασὶ, καὶ ἐν νυκτὶ διακρίνει τὸ οἰκεῖον τοῦ ἀλλοτρίου" ἢ καὶ 
ΟΟΜΜΈΝΤ. rx Opvss. Tox. II. ig 
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ἄλλως, ἐπεὶ ἀνθρώποις ᾿4ϑηνᾷ τὸν Ὀδυσσέα ἐπέχρυψεν, ἀλλοιώσασα οὗ μὴν καὶ ἀλόγοις ζῴοις" ἄγε 
γάρ, φησιν, ἄγνωστόν σε τεύξω πᾶσι βροτοῖς" οὕτω δὲ ἡ αὐτὴ ᾿4ϑηνᾶ Τηλεμάχῳ μὲν ἐπιχρύπτει ἐν 
τοῖς ἀγροῖς αὐτὴν, οἱ δὲ κύνες εἶδον. (Vers. 302.) ὡς τοίνυν ὃ κύων ἔγνω τὸν Ὀδυσσέα, οὐρῇ μὲν ἔσῃνε 
xci οὔατα κάββαλεν ἄμφω" 0 δὴ χαραχτὴρ τοῖς τοιούτοις φιλίας ἐστίν " ἄσσον δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔπειτα δυνή- 

5o σατο οἷο ἄνακτος ἐλϑέμεν, "αὐτὰρ ὃ νόσφιν ἰδὼν ἀπομόρξατο δάκρυ, ῥεῖα λαϑὼν Εὔμαιον" ἄφαρ δ᾽ 
ἐρεείνετο μῦϑον, ἢ μύϑῳ, ὡς οἷον δῆϑεν ἀγνοῶν" (Vers. 305.) ἐὔμαιε, ἢ μάλα ϑαῦμα, κύων ὅδε 
κεῖτ᾽ ivi χύπρῳ. καλὸς μὲν δέμας ἐστὶν, ἀτὰρ τόδε γ᾽ οὐ σάφα οἶδα, εἰ δὴ καὶ ταχὺς ἔσκε ϑέειν ἐπὶ 
εἴδει τῷδε, ἢ αὕτως οἷοί τε τραπεζῆες κύνες ἀνδρῶν γίνονται, ἀγλαΐης δ᾽ ἕνεκεν χομέουσιν ἄνακτες. 
(Vers.313.) ὁ δὲ συβώτης, εἰ τοιόςδε, φησὶν, εἴη ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα, οἷόν μιν Τροίηνδε κιὼν 

6o κατέλειπεν Ὀδυσσεὺς, αἶψά κεν ϑηήσαιο ἰδὼν ταχυτῆτα καὶ ἀλκήν. οὐ μὲν γάρ τι φύγεσχε βα ϑείης 10 
βένϑεσιν ὕλης κνώδαλον, 0, ττι ἴδοιτο" καὶ ἔχνεσι γὰρ περιήδη" νῦν δ᾽ ἔχεται κακότητι, ἄναξ δέ οὗ 
ἄλλοϑε πάτρης ὥλετο" τὸν δὲ γυναῖχες ἀκηδέες οὐ xou£ovot, διὸ καὶ ἀπόϑεστος ἐῤῥέϑη. ( Vers, 520.) 
ere ἐπιπλέχων γνωμικὸν περὶ δούλων φησί", δμῶες δ᾽, εὖτ᾽ ἂν μηχέτι ἐπιχρατέωσιν ἄνακτες, οὐκέτ᾽ 
ἔπειτα ἐθέλουσιν αἰνέσιμα ἐργάζεσθαι" ἥμισυ γώρ τ᾽ ἀρετῆς ἀποαίνυται ϑεὸς ἀνέρος, εὐτ᾽ ἄν μιν κατὰ 

1891 δούλιον ἦμαρ ἕλῃσιν, ἀρετὴν λέγων ἄρτι τὴν εἰς τὰ ἔργα σπουλδὴν μετὰ προαιρέσεως, ἧς δοῦλοι στέ- 
θονται ἀφαιρουμένου αὐτὴν ϑεοῦ τοῦ δουλώσαντος, οἵ τε ἄλλοι κοινῶς χαὶ μάλιστα ὧν οὐκ ἐπιχρα- 
τέουσιν ἄνακτες" ὃ καὶ ἐπὶ Τηλεμάχου γίνεται, ὃς οὔτε ἀνδρῶν ἐπικρατεῖ διὰ νεότητα, οὔτε γυναικῶν 
ἄρχει, ἐπεί περ ἣ μήτηρ οὐκ εἴα σημαίνειν αὐτὸν γυναιξίν. ἐν οἷς συλλογιστέον, ὅση καὶ οἵα 4 τῶν 
δούλων ἀμέλεια, ὅτε μὴ καλῶς ἐπικρατοῦνται. εἰ γὰρ τῷ ἁπλῶς δούλῳ τὸ ἥμισυ τῆς ἀρετῆς ἀφαιρεῖται; 
πολὺ πλέον ἀφαιρεῖται τοῦ μὴ ἔχοντος ἄρχοντα καλῶς ἐπιστατοῦντα. καὶ οὕτω μὲν ὃ Εὔμαιος εἰπὼν 20 
εἰσῆλϑεν. "Aoyov δ᾽ αὖ κατὰ μοῖρα ἔλαβε μέλανος ϑανάτοιο αὐτίκ᾽ ἰδόντ᾽ Ὀδυσῆα ἐεικοστῷ ἐνιαυτῷ. 
(Vers. 327.) Καὶ ὅρα τὴν ἱστορίαν ἐπὶ πόσον ὁ “ἄργος ἐξήρκεσε ζῶν. ὑπὲρ εἴκοσι γὰρ ἔτη, ὡς ὁ ποιη- 
τὴς ἐπίτηδες παρεσημήνατο. Ὅτι δὲ χαὶ εἰχοσιτέσσαρα ζῶσιν ἔτη κύνες, ἱστόρησαν οἱ μεϑ' Ὅμηρον. 
φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὡς τέϑνηχεν οὕτω ταχὺ 0 ́άργος ὑφ᾽ ἡδονῆς τῆς ἐπὶ τῷ ἀναγνωρισμῷ, σμικρὰ γάρ TOL 
ῥοπὴ εὐνάζει κατὰ Σοφοχλὴν τὰ παλαιὰ σώματα, ὅπου γε καὶ τῶν ἰσχυρῶν πολλάκις περιγίνονται ὥς 

10 πέρ σφοδραὶ λῦπαι, οὕτω καὶ ἡδοναί. τὸ δὲ "πρᾶγμα καὶ σύμβολον ἣν, ὡς ἐῤῥέϑη, αἴσιον τῷ Ὀδυσσεῖ. 
λευχὸς μὲν γὰρ ἴσως ἦν ὃ κύων, ὡς καὶ προεγράφη. πᾶν δὲ λευχὸν χρηστὸν σύμβολον. ὡς δὲ καὶ χύων 
καὶ ἀσϑενὴς διὰ γῆρας καὶ ἅμα τῇ τοῦ Ὀδυσσέως ϑέᾳ ϑανὼν, τὸ τῶν μνηστήρων ἐδήλου ἀναιδὲς καὶ 
ἀσϑενὲς καὶ ὠκύμορον, εἰ καὶ ἄλλως χρησταῖς ἐλπίσιν ἔσαινον ἑαυτούς. τρεῖς δέ ποτε ἀρεταὶ κυνὸς εἶναν 
δηλοῦνται τῷ "Apoyo, ταχυτὴς καὶ ἀλκὴ καὶ τὸ ἴχνεσι περιειδέναι. ( Vers. 504.) Δακρύειν δὲ τὸν ᾿Οδυσ- 30 
σέα πλάττει οὐκ ἀπιϑάνως ὃ ποιητὴς ἐν τοιούτῳ τόπῳ τῆς κατὰ τὸν Aoyov διηγήσεως, ἐπεὶ καὶ ἄλλως 
ἑτοιμόδαχρυ τὸ ἡρωϊκὸν φῦλον. καὶ ἡ παροιμία δὲ, ἀγαϑοὶ δ᾽ ἀριδόκρυες ἄνδρες, φησίν. (Vers. aga.) 
᾿Ιστέον δὲ ὕτι χύων Ὀδυσσέως κοινότερον ὃ ἴάργος λέγεται, ὡς εἰ καὶ κτῆμά τι, οἷον, ἂν δὲ κύων doyog 
᾿Οδυσσῆος" καὶ μετ᾽ ὀλίγα, καὶ λίην ἀνδρός γε κύων ὅδε τῆλε ϑανόντος. οὕτω καὶ βόες Τηρυόνου 
λέγονται καὶ ᾿Αχιλλέως ἵπποι καὶ ὅσα τοιαῦτα. ὅϑεν λαβόντες οἱ πολλοὶ καὶ ἄνϑρωπόν τινα τοῦ δεῖνος 
φασί. (Vers. 291.) Τὸ δὲ ἀνέσχε κεφαλὴν ἐγρηγόρσεως σημεῖον, ὥς πὲρ αὖ πάλιν ἀνέσεως φιλικῆς τὸ 
οὔατα καββαλεῖν ἄμφω, χαϑὰ εἴρηται. (Vers.293.) Τὸ δὲ ἀπόνητο, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, 

30 ἀρχαῖον ἐστὶν Arrixóv. τὸ γὰρ ἀπώνατο ὕστερον. (Vers. 295.) Aiyag δὲ ἀγροτέρας πρὸς "διαστολὴν 
τῶν ἡμέρων φησὶν, ἵνα εἶεν, ὡς ἐκ τοῦ ἀγρὸς ὁ ἄγριος κατὰ τὸ «Αἰτωλὸς «ΑΑἰτώλιος, οὕτω καὶ ἀγρότεραι 
ἀγριώτεραι. οὐχ ἄδηλον δὲ ὅτι xci ἐλάφους ἀγροτέρας οἶδεν ὃ ποιητὴς, καὶ ἡμιόνους δὲ, ὡς ἡ Dua áo 
δηλοῖ. ἡ δὲ rri] ἱστορία καὶ Ἴἄρτεμιν ἀγροτέραν παραδίδωσιν, ὡς καὶ ἡ κωμῳδία δεδήλωκε. Πρόκες δέ, 
φασι, δορκάδων εἶδος, ἢ ἐλάφων ἔχγονα νεογνὰ, παρὰ τὸ προκίειν, ἢ παρὼ τὲ προΐξεσϑαι. ὅϑεν 
ἡ πρόξ' ταχεῖα γάρ. ὃ δὲ λαγωὸς εἰ μὲν ἐκ τοῦ λαγὼς ἐχτεταμένου δισυλλάβου γίνεται, πλεονασμὸν ἔχεν 
τοῦ ὁ μιχροῦ" εἰ δ᾽ ἐκ τοῦ ἑτέρου τοῦ συστέλλοντος τὴν λήγουσαν, ἐπεντεϑῆναι δοκεῖ τὸ μέγα ὦ πρὸς 
ἀναλογίαν τοῦ κολωὸς καὶ τῶν ὁμοίων. φασὶ δὲ Ἰωνικὸν εἶναι τὸ λαγὼς δισύλλαβον μακροκατάληκτον, 
οἱ δ᾽͵ ἄλλοι λαγὸν, δηλαδὴ διὰ τοῦ ὃ μικροῦ, ὡς ἀπὸ roi λάω τὸ βλέπω. καὶ εἰσὶ καὶ πληϑυντικῶ 
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τούτου, ὡς δηλοῖ ᾿Αϑήναιος. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου χαὶ “ἄγος τὸ χύριον, ὁμοίως τῷ; ἀργὸς ἴάργος. 

Ὅμηρος δέ, φασι, λαγωὸν λέγει ἴσως διὰ τὸ μέτρον. ἔστι δὲ καὶ ϑαλάσσιος λαγώς. λέγεται δὲ καὶ κρέα 

λαγῷα μὲν παρὰ τὸν ἐκτεταμένον λαγὼν, λάγεια δὲ παρὰ τὸν ἕτερον. οὐ γίνεσθαι δέ φασιν ἐν ᾿Ιϑάκῃ 

λαγωόν. διὸ καὶ τὴν ῥηθεῖσαν ϑήραν αἰγῶν καὶ προκῶν καὶ λαγωῶν κατὰ τὴν ἀντικρὺ ἤπειρον ἐϑέ- 

λουῦΐσι γίνεσϑαι οἱ παλαιοί. συντρέχει δὲ τῷ τοιούτῳ λόγῳ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἱστορήσας, ὡς ἐν ᾿Ιϑάχῃ 30 

οἱ δασύποδες κομισϑέντες καὶ ἀφέντες οὐ δύνανται ζῆν, ἀλλὰ φαίνονται τεϑνεῶτες πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ, 

ἐστραμμένοι ὅπου ἂν εἰσαχϑῶσι. καὶ εἴη ἂν ἡ τῆς ᾿Ιϑάκης γῆ ἄλλως ἔχουσα ἤ περ ἡ κατὰ τὴν Κάρπα- 

ov. ἐχείνη γὰρ λαγωτροφεῖ, ὡς δηλοῖ καὶ παροιμία ἡ λέγουσα, ὃ Καρπάϑιος τὸν λαγωὸν, ἐλλιπῶς 

αὐτὴ προηγμένη" βούλεται γὰρ εἰπεῖν, ὅτι 0 Καρπάϑιος ἐπὶ κακῷ οἰκείῳ λαγωοὺς τῇ κατ᾽ αὐτὸν ἐπεισή-- 

10 γαγε νήσῳ, καϑάπερ 1 ἱστορία λέγει. Ὅτι δὲ ὃ λαγὼς οὐ μόνον καὶ πτὼξ καὶ δασύπους λέγεται κοι- 

γῶς, ἀλλὰ καὶ ταχίνας εὕρηται παρὰ “Τακεδαιμονίοις ἀπὸ τοῦ φυσικοῦ, οἱ παλαιοὶ γράφουσι. nep 

633 οἷς καὶ ὡς olov πατρωνυμικὸν ὃ λαγιδὴς, ὡς καὶ πελαργιδὴς ὃ τοῦ πελαργοῦ γόνος, xci λυκιδὴς ὃ τοῦ 

λύχου. οὕτω δὲ καὶ ἀλεχτοριδής, (φασι, καὶ χηνιδὴς, καὶ περδικιδὴς, καὶ ἄλλα. εἰς λαγὸν δὲ μέγαν 

ἑψημένον ἔπαιξέ, φασι, Σιμωνίδης τὸ, οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ εὐρύς περ ἐὼν ἐξίκετο δεῦρο" οἷα μὴ φϑάσαντα 

παρατεϑῆναι αὐτῷ ἐν τῷ δειπνεῖν παρὰ ᾿Ιέρωνι. ἣν δὲ ἡ παρῳδία ἐξ Ὁμήρου, εἰπόντος τὸ, οὐδὲ γὰρ 

οὐδ᾽ εὑρύς περ ἐὼν, ὃ αἰγιαλὸς δηλαδὴ, πάσας ἐχώρησε τὰς νῆας. ( Vers. 296.) ᾿Απόϑεστος δὲ ὃ ἀφί- 

λητος καὶ ἀτημέλητος, ἐκ τοῦ “ποθῶ ποϑέσω, περὶ οὗ προδεδήλωται. (Vers. 297.) Κόπρος δὲ ἐπὶ άο 
ἄλλων ζῴων δίχα συῶν, ὡς δηλοῖ ὃ γράψας" ὑπέλεϑρος, ὑὸς ἀπόπατος. (Vers. 408.) Τὸ δὲ, ὄφρ᾽ 
ἂν ἄγοιεν ἀντὶ τοῦ φέροιεν. Τέμενος δὲ ἀνθρώπινον συνήϑως κἀνταῦϑα. οὐ γὰρ δή mov ϑεῖον τὸ 

20 χοπρούμενον διὰ καρποτρόφον πιότητα. ἡ δὲ τῆς κόπρου ἀπόϑεσις τῆς τε τῶν ἡμιόνων καὶ τῶν βοῶν, 

ἤδη δέ που καὶ ἑτέρων ζῴων, ὡς δι᾿ αὐτῆς κοπρῆσαι, 0 ἐστι κοπρεῦσαι ἤτοι κόπρον ἐπιβαλεῖν τοῖς τοῦ 

᾿Οδυσσέως χωρίοις, κατὰ βιωτικὴν οἰχονομίαν παρέῤῥιπται, εἰωϑότος τοῦ ποιητοῦ πολλαχοῦ καὶ 

τοιαῦτα ποιεῖν. (Vers.300.) Κυνοραισταὶ δὲ δι᾿ ἑνὸς ῥῶ κατά τε φύσιν καὶ διὰ μέτρον οἱ τοὺς κύνας 

ῥαίοντες" ἐξ οὗ κατὰ διάλυσιν χαὶ παραγωγὴν τὸ ῥαΐζειν γίνεται" ἀφ᾽ οὗ καὶ ϑυμοραϊστὴς ἀναλόγως 
τῷ κυνοραϊστής. λέγονται δὲ οὗτοι καὶ κρότωνες παρὰ τοῖς ὕστερον. ὅϑεν καὶ παροιμία κατά τινας τὸ, 
ὑγιέστερος χρότωνος" περὶ ἧς ἀκριβέστερον ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ κεῖται. (Vers. 302.) Τὸ δὲ σαίνειν 
χαιρία λέξις ἐπὶ κυνῶν, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων δεδήλωται. (Vers. 505.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ὃ ποιητὴς 

ἐπίτηδες πλάττει μὴ ἔχειν τὸν "άργον ἐγγὺς τοῦ Ὀδυσσέως ἐλϑεῖν, ἵνα μὴ ἐπιγνωσθῇ παρὰ καιρὸν τῷ 

ὐμαίῳ. τὸ μὲν γὰρ σαίνειν καὶ τὰ ὦτα καταβάλλειν οἰηϑείη ἂν Εὔμαιος Ov cv*rüv γίνεσθαι" εἰ δὲ 50 

So καὶ ἐγερϑεὶς ἐγγίσει τῷ Οδυσσεῖ, ἀνακαλύπτεται ἡ κατὰ τὸν Ὀδυσσέα σκηνή. ( Vers. 502.) Ὅτι δὲ ἐκ 

τοῦ, οὐρῇ σαίνειν, τὸ σαίνουρον συντέϑειται ζῷον πρὸς ἀναλογίαν τοῦ, λόφουρον, δῆλον ἐστί. παλαιὰ 

δὲ χρῆσις οὐρὰν παίζει καὶ τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον" ὅϑεν καὶ γυνὴ μύζουρις ἡ αἰσχροποιὸς παρὰ τὸ μυζοῦν 

οὐρὰν, ὅ ἐστι ϑηλάζειν. ὡς δὲ xci κύων ἐπὶ μορίου ϑήλεος χεῖται, ἡ εἰρησομένη κύνειρα δηλοῖ. Eig δὲ τὸ 
οὔατα σημείωσαι, Ürt xci εἶδος ὀστρέου τροφιμώτατον ἐλέγετο οὖς, κατὰ τὸν εἰπόντα, ὅτι τὸ ὠτάριον 
ὄστρξον, ὃ καλεῖται παρ᾽ Αἰολέων οὖς ̓ Αφροδίτης, ἐν τῇ κατ᾽ ᾿Δλεξάνδριαν Φάρῳ γίνεται. ( Vers. 505.) 

Τὸ δὲ ἐρεείνετο ἐνεργητικῶς τὰ πλείω ἐρέεινε λέγεται. (Vers. 307.) Τὸ δὲ, οὐ σάφα οἶδα, μέσως 

εἶπεν ὃ ῥήτωρ ξένος: ἢ γὰρ φαινομένως ὅτι ὃ μὲν τοῦ εἴδους χαρακτὴρ σημαίνει καὶ ταχὺν εἶναι ToU- 

τον, ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα σαφῶς, ἢ καὶ ἀληϑῶς ὅτι οὐ μέμνημαι σαφῶς, εἴ περ ἀγαϑὸς ἦν ϑηρεύειν' φϑά- 
cac γὰρ ἀπῆλϑον εἰς "IDiov μηδὲν τοῦ Apyov ἀπονάμενος. (Vers. 308.) Τὺ δὲ ἐπὲ εἴδεϊ τῷδε, δηλοῖ 

4o χαλὸν εἶναι τῷ ἀγαϑῷ εἴδει παρεῖναι καὶ ἐνέργειαν. διὸ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς σκώπτεται ἀνὴρ, ᾧ im εἴδεϊ μὴ 

καὶ φρένες εἰσί. (Υ 6γ5. 509.) Τραπεζεὺς δὲ κύων καὶ νῦν ὁ μὴ ἐκ τοῦ ἀγρεύειν ζῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν περὲ 

τράπεζαν, ᾿ἔϑος δὲ τοῖς εὐπόροις καὶ τοιούτους τρέφειν ἀγλαΐης φησὶν ἕνεκα χατά τι καὶ αὐτὸ μέγαλο- 6o 

πρεπές. τοιοῦτοι δὲ ἴσως καὶ τῷ Τηλεμάχῳ ἦσαν ἀκολουϑοῦντες ἐν τοῖς πρὸ τούτων. (Vers. 310.) Τὸ 
δὲ χομέουσι καὶ ὅλως τὸ κομεῖν πολλαχοῦ φαίνεται ὅτι καὶ κομίζειν λέγεται" ὅϑεν καὶ χομιδὴ ἡ ἐπι- 

μέλεια. (Vers. 513.) Ὅρα δὲ xci ὅτι iv τῷ, δέμας ἠδὲ καὶ ἔργα, ἐπὶ χυνὸς ἔφη ἔργα, οὐ συνήϑως 
ειπών,. κυρίως γὰρ ἐπὶ ἀνθρώπων τὸ ἔργον ὥς nt καὶ ἡ πρᾶξις διὸ καὶ ἐπὶ γυναικὸς κεῖται iy τῷ, oU 

2 
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δέμας οὐδὲ φυὴν οὔτ᾽ ἂρ φρένας, οὔτε τι ἔργα. (Vers. 315.) Τὸ δὲ ταχυτῆτα χαὶ ἀλκὴν, ἀρετὴν προς: 

1823μαρτύρεται τῷ oye, ἣν οὐκ ἂν ἔχοι ᾿τραπεξεὺς, οὐδὲ μὴν ἅπας εὐγενὴς κύων" ὧν οἱ uiv ταχεῖς 
μόνον, οἱ δὲ μόνον ἄλκιμοι, αὐτὸς δὲ χαὶ ἄμφω. τρίτον δὲ αὐτῷ καὶ τέταρτον ἐπιχόσμημα ἴχνη τε 
ἐρευνᾶν, εἰδέναι, καὶ εἶδος ἔχειν χαλόν. οὐκ ἂν δὲ τούτων μεμνημένος κλαύσοι Ὀδυσσεὺς, παιδαριῶδες 
γὰρ τοῦτό γε, ἀλλ᾿ ἐπῆλϑεν αὐτῷ δαχρῦσαι, ἀγαπήσαντι, ὡς εἰχὸς, εἴ meo ὃ "- "doyos μνήμην. τοῦ 

δεσπότου ἔσωζεν ἀγαϑὴν, τοῦ δὲ ὑπ᾽ αὐτὸν λαοῦ οἱ πλείους ἄλλως διέκειντο. Σημείωσαι δὲ, ὡς εἰ καὶ 

ἐπίσημα κυνῶν παραδέδονται γένη, ᾿Ινδοὶ, ὙὙρκανοὲ ἢ Μολοσσοὶ, πρὸς δὲ ἄλλοις καὶ «Πακωνιχοὶ, ὡς 

Πίνδαρος οἶδεν, εἰπὼν “άκαιναν ἐπὶ ϑηρσὶ κύνα τρέφειν πυκινώτατον ἑρπετὸν, ὅμως ἡ φύσις καὶ ἐν 
τοῖς ἄλλοις ἅπασι τόποις διασπείρει χύνας ἀγ αϑοὺς, ὁποῖός τις χαὶ ὁ άργος. Ὅτι δὲ φιλάνϑρωπον 
φύσει ζῷον ὃ κύων, διὸ καὶ τὴν κλῆσιν ἔσχεν ἀπὸ τοῦ κύειν, 0 ἐστι φιλεῖν, δῆλον ἐστίν. εἰ δὲ καὶ οὕτω 10 
φιλητικὸν τὸ γένος μεμαρτύρηται, ἀλλὰ διὰ τὸ κατ᾽ αὐτοὺς ἀναιδὲς διαβάλλεσϑαι δίδωσι τοὺς αὐϑά- 
δεις. ἐντεῦϑεν γὰρ ἐπ᾿ ἀνθρώπων xÜvcov ἦϑος λέγεται" καὶ κυνάμυια σκώπτεται ἡ ϑρασεῖα γυνή" καὶ 

ιοχύων ἀδεὴς ἡ αὐτὴ λέγεται. τρόλπον δὲ ἄλλον ἄμφω ταῦτα τὸν χυνικὸν φιλόσοφον ἐμεϑώδευσαν , ὃς 

ἐφίλει τε τοὺς ὀρϑὰ πεπαιδευμένους ὑποσαίνων καὶ οἷον κνυξώμενος εὐνοϊχώτερον, καὶ αὖ πάλιν καϑυ- 
Aaxrt τῶν ἑτέρως διακειμένων. ἐχεῖϑεν χύων tehonps xai ὃ κατὰ ϑάλασσαν ἃ ἄγριος Qv, ὡσεὶ καὶ κύνες 

Εὐμαίου, οἱ μικροῦ. τὸν ἀλήτην Ὀδυσσέα κατεσπάραξαν. τοιαύτη δέ τις τροπὴ καὶ ἡ κατὰ τὸν οὐράνιον 
κύνα, ὃν τολμήσοι à ἂν τις καὶ λυσσητῆρα σχῶψαι διὰ τὸ ἐν τῇ κατ᾽ αὐτὸν ἐπιτολῇ πολὺ Ὁμηρικῶς εἰπεῖν 

φλέ μα, ἔτι δὲ ὁ ὁμοίως φάναι, πυρετόν. ὡς δὲ κύων καὶ τῇ κωμῳδίᾳ ἐνέτηξε “σκῶμμα, γυναικεῖον, τὴν 
εἰρημένην χύνειραν ἤγουν τὴν τὸν κύνα εἰρύουσαν τ πέρ ἐστιν ἐφελκομένην, ὃν δὴ κύνα χοῖρον ἄλλη 

κωμῳδία φησὶ, παλαιὰ χρῆσις δηλοῖ: ἐμφαίνουσα πρὸς ὁμοιότητα τοῦ κυνόσουρα εἰρῆσϑαι, χαὶ τὸ 20 

κύνειρα. ἔτι ἀπὸ κυνὸς λέγεται συντεϑεῖσϑαι παρὰ “Σοφοκλεῖ χαὶ ἡ κύναρος ἄκανϑα, ἡ καὶ κυνάρα, διὰ 
TOU U ψιλοῦ, ἣν ἡ κοινὴ γλῶσσα κυνόσβατον ἐν λέξει μιᾷ ἢ κυνὸς βάτον ἐν παραϑέσει, ὀνομάζειν οἶδεν. 
αἰνιττόμενος δέ τις εἰπὲεν αὐτὴν, ὡς ὃ ̓ ᾿ϑήναιος xci αὐτὸ ἱστορεῖ, ξυλίνην χύνα διὰ τὸ ἀκανϑῶδες τοῦ 034 

φυτοῦ xci τραχύ. ὃ δ᾽ αὐτὸς προσιστορεῖ xci ὅτι χρησμὸν λαβών τις οἰκίζειν πόλιν, ἔνϑα ὑπὸ ξυλίνης 
20 κυνὸς Ἀδηχϑὴ, καταμυχϑεὶς τὴν χνήμην ὑπὸ κυνοσβάτου ἔχτισεν ἐχεῖ πόλιν. δῆλον δ᾽ ὅτι βάτου εἶδος 

χαὶ ἡ κυνόσβατος αὕτη. ἧς ἡ βραχυτέρα σμίλαξ ὑπὸ τῶν κοινολεχτούντων λέγεται, ἄλλη αὐτὴ οὖσα 

παρὰ τὴν δίχα τοῦ σίμα παρὰ τῷ κωμιχῷ μίλακα" ἐκείνη γὰρ βοτάνη ἐστὶν, ἢ κατὰ τὸν τεχνικὸν τὸ 
μίλινον χρῶμα παρονομάζεται: καὶ τοιαύτη μὲν ἡ διὰ τοῦ U χυνάρα ἢ κύναρος, ἡ κατὰ τὸ ἔτυμον τοῦ 
ὀνόματος κυγὸς ἀρὰν, 0 πέρ ἐστι βλάβην, ἐνιεῖσα" ἡ δὲ διὰ τοῦ ἰῶτα κινάρα ἑτεροίως ἔχει" τοιαύτην 
γάρ φασι κάκτον λεγομένην ὑπὸ “Ῥωμαίων μὲν χκαλεῖσϑαν κάρδον, ὑπὸ ᾿βλλήνων δὲ κινάραν. Ὅτι δὲ 3o 
ἐδώδιμος αὕτη, δηλοῖ, φασὶ, βασιλεὺς Πτολεμαῖος ὃ εὐεργέτης, εἷς ὧν τῶν ᾿Αριστάρχου τοῦ γραμμα- 
τιχοῦ μαϑητῶν, λέγων ὡς περὶ Βερενίκην πόλιν «Τιβύης, περὶ ἣν καὶ ποταμὸς ῥέει «““ήϑων χαλού- 
μένος, πολλῆς κινάρας φυομένης, ot τε συναχολουϑοῦντες ἡμῖν στρατιῶται πάντες δρεπόμενοι συνε- 
χρῶντο, καὶ ἡμῖν προσέφερον ψιλοῦντες τῶν ἀκάνϑων. Καὶ ὅρα τὸ, ψιλοῦντες τῶν ἀκάνϑων, ἐξ οὗ 
φαίνεται μὴ αὐτόχρημα. χάχτον εἶναι τὴν ἐν τοῖς ἄρτι λεγομένην ̓ κινάραν". αὕτη γὰρ οὐχ᾽ οὕτω τραχύ- 
γέται πάνυ ἀκάγϑαις" εἰχὸς δὲ καὶ τὴν διὰ τοῦ ἰῶτα κινάραν ἐκ τῆς διὰ τοῦ υ ψιλοῦ γραφομένης τετρά- 

30 ἴφϑαι πρὸς ἀποφυγὴν συνεμπτώσεως, ὃ δὴ καὶ ἐπὶ σικυοῦ γίνεται. εἰ γὰρ ὡς περ ἡ guxij παρὰ τὸ σύειν 
καὶ κίειν, 0 πέρ ἐστιν ὁρμᾶσϑαι, οὕτω κατὰ τοὺς παλαιοὺς xai ὃ σικυὸς ἐτράπη καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ V εἰς 
ἰῶτα, διὰ τὸ ἀσυνέμπτωτον, ἵνα μὴ καὶ τῷ σικυῷ σύχου ἐμφαίνηταί τι. (Vers. 210,). Τὸ δὲ ἀγλαΐης 

δ᾽ ἕνεχεν κομέουσιν ἄνακτες, ἤγουν οἱ ΤΑΝ οἰχοδεσπόται, μὴ φειδόμενοι σίτου, εἰπεῖν καϑ' 'Holoóov, 4o 

δηλ οἵ ὡς οὐ μόνον χύνες ϑηρατικοὶ ἐσπουδάζοντο χαὶ ἄλλως δὲ οἴχου δραστήριον φύλακες, ἀλλὰ καὶ 

οἵους ὃ Ὀδυσσεὺς λαλεῖ. παρὰ δέ γε τοῖς ὕστερον χατὰ τὸν TOU ᾿4“ϑηναίου λόγον καὶ χυνάριω μελιταῖα 
ἐν λόγῳ γεγόνασιν. οἱ δὲ νῦν χαίρουσιν, εἴ περ εἶεν αὐτοῖς χυνίδια καὶ μυαρίων βραχύτερα. (Vers. 316.) 

To δὲ βαϑείης βένϑεσιν ὕλης, δοκεῖ παρηνέχϑαι ἀπὸ τοῦ, βαϑείης βένϑεσι λίμνης, ὡς μὴ μόνον ini 

ὕδατος τὸ βένϑος λέγεσϑαι καὶ τὸ βάϑος, ἀλλ ἰδοὺ xci ἐπὶ ξυλόχου καὶ πολλοῦ δάσους. ἔστι δὲ xe 
ἐπὶ στρατηγικῆς ἐκτάξεως βάϑος. ὑπονοεῖται δὲ καὶ ἐπὶ μεγέϑους πόλεως, ὡς δηλοῖ τὸ, κατέδυ Τρώων 
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πόλιν εὐρυάγυιαν. ἐπὶ βάϑους γὰρ τὸ καταδῦναι-. (Vers, 317.) Κνώδαλον δὲ νῦν τὸ χερσαῖον παρὰ 

τὸ ὑπὸ κυνῶν ἁλίσχεσϑαι. ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ ϑαλασσίου ϑηρίου κνώσσοντος ἐν τῇ ἁλὶ λέγεταν ἡ λέξις, κου- 

γὸν τότε τὸ βένϑεσιν" "ἐν βένϑεσι γὰρ τὰ κνώδαλα. Τὸ δὲ 0,rr ἴδοιτο, κρεῖττον φασὶ γράφειν δίοιτο, 4o 

ἵνα λέγῃ, ὡς οὐκ ἐξέφευγεν. αὐτὸν ϑηρίον, 0 περ ἂν δίοιτο, τουτέστι διώκοι" οὗ καὶ ἀπαρέμφατον ἐν 

τοῖς ἑξῆς τὸ δίεσϑαι. τὸ γὰρ ἴδοιτο περιαιρεῖ κυνὸς τὴν ἰχνευτικήν , φασιν, αἴσϑησιν" ὃ γὰρ τοιοῦτος 

ῥινηλατῶν ἐνεργεῖ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ τοιούτου ῥινηλατεῖν τοῦ ἀπορϑοῦντος τοὺς κύνας δοκεῖ ῥινᾶν, 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, λέγεσθαι τὸ ἐξαπατᾶν, ὅτε δηλαδὴ αἱ ῥῖνες ἀπατήσουσι κύνα. φέρει δὲ χρῆσιν 

τῆς λέξεως ταύτης ἐκ Μενάνδρου Αἴλιος Διονύσιος, τὸ, ἔγω y ἐπίσταμαι ῥινᾶν.. ( Vers.319.) 1υναῖ- 

χες δὲ ἀκηδέες αἱ ἀφρόντιδες, ἢ καὶ δυσφρόντιδες, χατὰ τὸ, ἀκηδέα νύχτα φυλάξω. (Vers. 522.) 

10 Τὸ δὲ ἥμισυ ἀρετῆς ἁπλοϊχῶς ἐῤῥέϑη. οὐ γὰρ ἂν μετροῖτο κατ᾽ αἴσϑησιν ἀκριβῶς ἀρετή. τοιοῦτον δέ τι 

ἴσως καὶ τὸ, ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντὸς, παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ. Δούλιον δὲ ἦμαρ ἡ δουλεία περιφραστικῶς. οὗ 

πρὸς ὁμοιότητα καὶ ἦμαρ ἐλεύϑερον, ὡς τὸ, ἐλεύϑερον ἦμαρ ἀπούρας. περίφρασις δὲ ἄμφω, τὸ μὲν 

δουλείας, τὸ δὲ ἐλευϑερίας. (Vers. 521.) “Σημείωσαι δὲ, ὅτι τὸ μὴ ἐργάζεσθαι τοὺς δούλους ἐναίσιμα 

ὅτε μὴ ἐπιχρατέουσιν ἄνακτες, πιϑανῶς ἐῤῥέϑη ἐκ τοῦ ὡςεπιπολύ. Εὔμαιος γὰρ οὐ δήπουϑεν τοιοῦ- 

τος, ἀλῆ οἱ σύνδουλοι, οὐ προςλογιζόκμενοι δεσπόταις τὴν δέσποιναν καὶ τὸν υἱὸν διὰ τὸ ἀπεῖναι τὸν 50 

μέγαν ἄνακτα. πιϑανὸν δὲ καὶ τὸ ἐφεξῆς διὰ τὸ πολλοὺς δουλωθϑέντας τελεωτάτην ἀρετὴν ἐπὶ τοῖς 

δεσπόταις ἐνδείχνυσϑαι.  ( Vers. 530.) Ὅτι τὸ, νεῦσεν ἐπὶ ol καλέσας; ἀντὶ τοῦ προσεκαλέσατο γνεύ- 

ματι" μετ᾽ ὀλίγα δὲ τὸ, ἐπὶ oi καλέσας προσέειπεν, ἑτεροῖον ἐστίν. “Ὅτι δίφρος ἐνταῦϑα εὐτελὴς, περὲ 

ὃν δηλαδή δαιτρὸς ἐφίζεσκε κρέα πολλὰ δαιόμενος" ὅ περ ἐτυμολογία ἐστὶ τοῦ δαιτροῦ. ( Vers. 532.) 

20 Τὸ δὲ ἐφεξῆς, ἤγουν τὸ, μνηστῆρσι δαινυμένοις, παρήχηδίν τινα ἔχει τὸ δαίσϑαι καὶ τὸ δαιτρές. 

( Vers. 333.) Ὅτι, καϑάπερ ὁ "προῤῥηθεὶς δοῦλος διελάνϑιος καϑῖζεν ἀντίος. Εὐρυμάχῳ, τὸν γὰρ θο 

635 φιλέεσκε μάλιστα, οὕτω xci νῦν Εὔμαιος τὸν προσεχῶς δηλωθέντα δίφρον τοῦ δαιτροῦ κατέϑηκε 

φέρων πρὸς Τηλεμάχοιο τράπεζαν ἀντίον, νεύσαντος καὶ καλέσαντος Τηλεμάχου, ἔνϑα ἐφέζετο * Ev-1823 

μαιος. (Vers. 334.) τῷ δὲ καὶ αὐτῷ κῆρυξ μοῖραν ἑλὼν ἐτίϑει, κανέου τ᾽ ἐκ σῖτον ἀείρας" χαϑὰ καὶ 

τῷ Μελανϑίῳ κρειῶν μὲν μοῖραν ἔϑεσαν ot πονέοντο, σῖτον δὲ ἡ ταμία παρέϑηκεν. ἐνδοξότερον οὖν 

τὸ τοῦ Εὐμαίου, ὃς ὑπουργεῖτο κήρυκι. ζηλοῖ γὰρ ἴσως ὃ Τηλέμαχος, εἰ δευτερεῖα τοῦ Μελανϑίου EV- 

μαιος φέρει, ὃν αὐτὸς φιλέεσκε μάλιστα. ( Vers. 339.) Ὅτι ἐνδεικνυμένη ἡ ποιητικὴ Μοῦσα πιϑανό- 

τητὰ μέχρι καὶ τῶν σμικροτάτων καὶ ἀκριβῶς ἐμφαίνουσα εἰδέναι περὶ ὧν λέγει, μέλινον οὐδὸν λέγει, 
ἐν ᾧ ἵκζεν ᾿Οδυσσεύς: τὸν δὲ σταϑμὸν εἴτουν τὴν παραστάδα τῶν ϑυρῶν, Q ἐκλίνατο, κυπαρίσσινον 10 

So ἱστορεῖ. φησὶ γάρ" ἷξε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ κλινάμενος σταϑμῷ κυπαρισσίνῳ, Ov ποτε τέκτων ξέσσεν 
ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην ἴϑυνε, περὶ ἧς προγέγραπται. Μλία δὲ εἶδος δένδρου, ἐξ οὗ νῦν μὲν 
οὐδὸς μέλινος ἀπαϑῶς, ἀλλαχοῦ δὲ κατὰ πάϑος ἐπενθέσεως μείλενον δόρυ. ( Vers. 543.) Ὁ δὲ σταϑ- 

μὸς μετὰ τῆς στάϑμης παρηχοῦσι, καϑὰ καὶ τὸ ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην. ἀφελείᾳς δὲ ἡρωϊκῆς 

ὃ ix μελίας οὐδὸς καὶ ὃ κυπαρίσσινος σταϑμός. τὰ δέ γε τοῦ. MeveActov διὰ τὴν Βλένην ὄζει Φρυγίας 
τρυφῆς. καὶ οἰχονομικῶς δὲ παραῤῥι" πτεῖ Ὅμηρος, δίας ὕλης εἶναι χρὴ οὐδὸν οἴχου καὶ σταϑμόν. ἐπι- 20 
στῆσαι δὲ χρὴ, ὡς ἀπὸ τῆς ἄρτι ὃ ξένος φλιαῖς ϑλίβεταν ὥμους, φλιῶν δηλαδὴ νοουμένων τῶν χατὰ 
τὰς παραστάδας. (Vers. 543.) Ὅτι φιλόφρονος ξενοδόχου κέλευσμα τὸ, ἄρτον οὖλον ἑλεῖν περικαλ- 
λέος ἐκ κανέοιό τινα, καὶ χρέας ὥς οἱ χεῖρες ἐχάνδανον. ἀμφιβαλεῖν καὶ δοῦναι τῷ ξείνῳ φέροντα. 
-Οὖλον δὲ ὥρτον λέγει τὸν ὅλον καὶ ἀκέραιον. Περικαλλὲς δὲ κάνεον εἰπὼν σιγᾷ τὴν ὕλην, ὡς μὴ ἀναγκαῖον 

4o ὃν δηλωθῆναι καὶ αὐτήν. (Vers. 344.) ᾿Αμφιβαλεῖν δὲ τὸ περιλαβεῖν ἤτοι περισχεῖν. Τὸ δὲ χανδά- 

veu χαριστέον μὲν τῇ ποιήσει. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ TOU χῶ, τὸ χωρῶ, γίνεται χάζω" οὗ δεύτερος ἄοριστος 

ἔχαδον" ἐξ οὗ μέλλων δεύτερος αὐϑυπότακχτος χάδω" ὅϑεν καὶ: κατὰ ἀναδρομὴν συνήϑη χάδω ἐνεστώς" 
χαὶ παράγωγον χαδάνω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ Y. διὰ κρείττονα φωνὴν χανδάνω., κατὰ τὸ ἀνδάνω καὶ ὅσω 
τοιαῦτα. (Vers. 546.) Ὅτι ἐρεϑισμὸς εἰς τὸ ἐπαιτεῖν τὸ, κέλευε αἰτίζειν μάλα πάντας ἐποιχόμενον. 
ἐπεὶ δὲ τὸ τοιοῦτον ἔχει τι αἰδοῦς, ἐπιφέρει ὃ ταῦτα πρὸς Εὔμαιον εἰπὼν Τηλέμαχος περὶ ᾿Οδυσσέως" 
( Vers. 547.) αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ προΐκτῃς τοῦτο, δὲ γνωμικῶς. ἔφη, ὡς οἷα λέγων, ὅτε 



150 PAGE QIAIAÀA P. Vs9$552—8372. * 

30 ἑτέρῳ μέν τινι ἀγαϑὸν ἂν εἴη ποτὲ ἡ τοῦ ἐπαιτεῖν αἰδὼς, Ἀπτωχῷ δὲ οὐκ ἄν. (Vers. 552.) καὶ μετ᾽ 
ὀλίγα δὲ παραφραστιχῶς “κατὰ λόγον ῥητοριχῆς χρείας ἐρεῖ πρὸς Ὀδυσσέα Εὔμαιος τὸν τοῦ Τηλεμάχου 
λόγον, εἰπών" αἰδῶ δ᾽ οὐκ ἀγαϑήν φησιν εἶναι ἀνδρὶ προΐχτῃ, καὶ πάλιν" καχὸν δ᾽ αἰδοῖος ἀλήτης." 
οἷα δὲ καὶ ᾿ Ηἰσίοδος γνωμολογεῖ περὶ αἰδοῦς, ἔστι παρ᾽ ἐκείνῳ εὑρεῖν. Προΐχτης δὲ ἀνὴρ, ἢ) ὁ προὶ- 
χκετεύων ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν, ἢ ὃ προῖκα ζητῶν λαμβάνει, παρὰ τὸ mooíxo, mooíte, ὅϑεν συναιρεῖται 
ἡ προῖξ, τουτέστι τὸ δῶρον" οὕτω γὰρ οἱ παλαιοὶ ἐχρῶντο, εἰ xci ὕστερον ἐπὶ γαμηλίου μερικεύεταν 
δωρεᾶς. ix δὲ τοῦ τοιούτου προΐκχειν καὶ καταπροΐξεσϑαι τὸ δοῦναί τι δωρεάν. (Vers. 354.) Ὅτι ᾽4τ- 
τιχὸν σχῆμα εὐχῆς τὸ, ϑεὲ ἄνα, τὸν δεῖνά μοι ἐν ἀνδράσιν ὄλβιον εἶναι. λείπει γὰρ κἀνταῦϑα τὸ δὸς 

4o ἢ ποίησον ἢ εὔχομαι ἢ τοιοῦτόν τι. τὸ μέντοι ἐφεξῆς ἐντελῶς ἔχει" καί οἱ πάντα γένοιτο ὅσα φρε"σὶν 
ἧσι μενοινᾷ. ( Vers. 5566.) Ὅτι πτωχικῶς Ὀδυσσεὺς ἑαυτὸν χρώζων χερσὶν ἀμφοτέραις ἐδέξατο τὸν 10 
δοϑέντα οὗλον ἄρτον καὶ τὸ χειροπληϑὲς χρέας, xci κατέϑηκεν ( Vers. 557.) avOw ποδῶν προπάροι- 636 
ϑὲν ἀειχελίας ἐπὶ πήρης ὡς οἷα τραπέζης. ἤσϑιε δὲ ὡς Dr. ἀοιδὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄειδεν. ὡς δὲ ὁ ϑεῖος ἀοιδὸς 
ἐπαύσατο, τότε δὴ ὡμάδησαν μὲν οἱ μνηστῆρες, Ὀδυσσεὺς δὲ περιϊὼν αὐτοὺς ( Vers. 565.) ἐπτώχευσεν, 
ὡς ὃ τοῦ οἴκου δῆϑεν δεσπότης Τηλέμαχος ἐκέλευσε (Vers. 563.) πρὸς ἀπόπειραν τῶν μνηστήρων. οὗ 

5o γὰρ μόνον ἀνέξεται κακῶς πάσχοντος τοῦ πατρὸς, χαϑὰ παρήγγελλται, ἀλλ ἰδοὺ καὶ ἐρεϑίζει αὐτὸν 
εἰς προάγωνας τοῦ παϑεῖν δεινῶς, ἵνα τάχιον ἡ τῶν μνηστήρων πανωλεϑρία πραγματευϑειή. 
(Vers. 560.) Ὅρα δὲ καὶ ἐνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων, ὅτι ᾷδοντος μὲν τοῦ Φημίου, γέγονέ 
τις βραχεῖα ἡσυχία τῶν μνηστήρων, ὅτε καὶ ἔφαγεν Οδυσσεύς" ἴσως δὲ καὶ ἁρπαλέως, διὰ τὸ ἐπεῖ- 
γέσϑαι" παυσαμένου δὲ τοῦ ἀοιδοῦ ὃ συνήϑης βροντᾷ ὕμαδος. ᾿Αεικελίαν δὲ πήραν λέγει τὴν ὡς προΐ- 
στορήϑη πυκνὰ ῥωγαλέην, καὶ φέρειν μέν τι ἀχρείαν καὶ τηρεῖν ἐντὸς, εὐφυῆ δὲ ὑπεστορέσϑαι κατὰ 20 

θογῆς ὡς εἰς τράπεζαν. (Vers. 358.) Τὸ δὲ "ὡς ὕτ᾽ ἀοιδὸς ἄειδεν ἀντὶ τοῦ ἕως ὅτου, καὶ δοκεῖ τὸ ὡς 
τοῦτο πρωτότυπον εἶναι τοῦ ἕως, προλαβόντος ᾿Αττικῶς τὸ ξ. τοιοῦτον δέ που ἐν ᾿Ιλιάδι καὶ τὸ sog 
ἀντὶ τοῦ ὕπως. χἀκεῖνο γὰρ προτεϑέντος μὲν τοῦ ξ γέγονεν ἕως, εἶτα καὶ cg κατὰ διχρόνου ἐπένϑεσιν. 
( Vers. 360.) Ὅτι τῶν μνηστήρων μετὰ τὴν ἀοιδὴν ὁμαδησάντων, ὡς ἐῤῥέϑη, Ovi ἄγχι παριστα- 
μένη τὸν Ὀδυσσέα ὥτρυνεν ὡς ἂν πύρνα κατὰ μνηστῆρας ἀγείροι, ἤγουν ψωμοὺς,. γνοίη τε οἵ τινές 

1854εἰσιν ἐναίσιμοι οἵ τ᾿ ἀϑέμιστοι. ἀλλ oU*Ü ὥς τιν᾽ ἔμελλ᾽ ἀπαλεξήσειν κακότητος. προαναφώνησις δὲ καὶ 
τοῦτο, ὡς μηδενὸς ἐχιευξομένου μηδὲ τῶν δοχούντων ἀγαϑῶν, ὁποῖός τις ἐφάνη πρὸ ὀλίγων καὶ 
ὁ ugivouoc. βὴ δ᾽ ἔμεν αἰτήσων ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον, πάντοσε χεῖρ᾽ ὀρέγων, ὡς εἰ πτωχὸς πάλαι 
εἴη. οἱ δ᾽ ἐλεαίροντες δίδοσαν καὶ ἐϑάμβεον αὐτὸν, ἀλλήλους τ᾽ εἴροντο, ( Vers. 568.) τίς εἴη καὶ πό- 

ϑὲν ἔλϑοι. οὐ γὰρ ἦν πτωχὸς τοῦ δήμου. καὶ μανϑάνουσιν αὐτοὶ ἀκριβὲς οὐδὲν, ὅτι μὴ μόνον ἐκ 30 
Μελανϑίου ( Vers. 372.) τὸ ἡγεμονεῦσαι τὸν συβώτην αὐτῷ, ἤγουν ἡγεμόνα γενέσθαι ὁδοῦ τῆς εἰς τὴν 
᾿Ιϑάκην. xoi τὸ ἐντεῦϑεν λυττᾷ ὁ κακὸς ᾿Αντίνοος καὶ διδάσχει τὸν ᾿Οδυσσέα, ὡς αὐτὸς ὃ χείρων 
πάντων ἐστί. xci προχατάρξας xci νῦν ἀναιδείας προηγήσεται καὶ τῆς τῶν μνηστήρων πτώσεως. 
( Vers..3560.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς καὶ νῦν AO và ἡ τὸν Οδυσσέω ὀτρύνασα ἐπαιτεῖν ἡ παρ᾽ αὐτῷ ἐστὲ φρό- 
νῆσις, ἢ στοχασαμένη καιρὸν εἶναι ἄρτι τοῦ τοιούτου ἔργου ἐγχειρεῖ τῇ πράξει. (Vers. 305.) Πύρνα 
δὲ ὅτι πύρινά ἐστι σιτία, τουτέστι χατὰ τοὺς παλαιοὺς σιτώδεις τροφαὶ, προδεδήλωται. Τὸ δὲ ἀγείρειν 

ιοπύρνα, δέδωκεν ἀφορμὴν τοῖς ὕστερον ἀγύρτας εἰπεῖν τοὺς πτωχοὺς, καὶ ἀγυρτάξειν τὸ πτω"χεύειν, 
aci μητραγυρτεῖν δὲ τὸ μετὰ τυμπάνων καί τινων τοιούτων περιϊέναι καὶ ἐπὶ τῇ μητρὶ ἀγείρειν τροφὰς 
δηλαδὴ, 0 ἐστιν ἐπὶ τῇ Ῥέᾳ, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, Διονύσιος μητραγυρτῶν καὶ τυμπανιζόμενος, ἢ τὐμπὰ- 
vov χρούων, οἰχτρῶς τὸν βίον κατέστρεψεν. ἐνθυμητέον δὲ ὡς καὶ Μενέλαος κατὰ τοιαύτην ἔννοιαν «ἀο 
πολὺν βίοτον ἀγείρειν᾽ προϊστόρηται.  ( Vers. 363.) ᾿δναίσιμον δὲ τὸν δίκαιον λέγεί χαὶ κατὰ ϑέμιν 
ζῶντα. τοῖς δὲ τοιούτοις ἀντίχεινται οἱ ἀϑέμιστοι. (Vers. 564.) Τὸ δὲ ἀπαλεξήσειν κακέτητος ἐξεῦρε 
συντεϑῆναι τὸν παρὰ τοῖς ὕστερον ἀλεξίχακον: ( Vers. 565.) Τὸ δὲ ἐνδέξια, ἢ ἀντὶ τοῦ ἐκ τοῦ δεξιοῦ 
χαϑίσματος ἐπὶ ἀγαϑῷ συμβόλῳ, ἢ ἀντὶ τοῦ ἐπιδεξίως. οὗ πρὸς σαφήνειαν ἐπῆχται τὸ, ὡς εἴτε πτω- 

χὸς πάλαι εἴη. καὶ ἰδοὺ ὃ πολυμήχανος Ὀδυσσεὺς καὶ τοῦ ἐπαιτεῖν τεχνίτης ἐστί. (Vers. 566.) Τὸ δὲ 
πάντοσε χεῖρα ὀρέγειν καὶ αἰτεῖν φῶτα ἕκαστον, γίνεται μὲν ὡς ὁ Τηλέμαχος δῆϑεν ἐκέλευσεν. ἄλλως δέγε 
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Ὀδυσσεὺς τοῦτο τεχνᾶται, ἵνω πάντων οὕτω πειράσηται. (Vers. 568.) Τὸ δὲ τίς εἰ) καὶ πόϑεν ἔλθοι, 

ἐπιτομή ἐστι τοῦ, τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν καὶ ἑξῆς, 0 ἐν ἄλλοις κεῖται. ( Vers. 371.) "Ev τούτοις δὲ κεῖ- 

ται χαὶ τὸ πρόσϑεν ἀντὶ τοῦ πρὸ ὀλιγου καὶ ὡς εἰπεῖν ἐγγὺς, κατὰ δύναμιν τῆς πρὸς προϑέσεως. qoi 

γὰρ Μελάνϑιος πρόσϑεν τὸν Ὀδυσσέα ἰδεῖν, ἤγουν ὀλίγον τι "πρὸ τοῦ αὐτὸν xoi τὸν συβώτην ἐλϑεῖν. 20 

( Vers. 375.) Ὅτι μεμφόμενος ᾿ἀντίνοος τὸν Εὔμαιον, οἷς ἤγαγεν εἰς ̓ Ιϑάκην τὸν φαινόμενον πτωχὸν, 

637 φησίν" ὦ ̓ ρίγνωτε συβῶτα, τουτέστιν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ἄγαν γνώριμε ini ἀχρείᾳ τέχνῃ, ὡς καὶ εἴ 

τις εἴπῃ πρός τινα, ὦ ἀρίγνωτε πτωχὲ, 1j τι τοιοῦτον. βούλεται γὰρ εἰπεῖν τὸν Εὔμαιον γνωστικὸν ἐπὶ 

εὐτελείᾳ καὶ οὐ δαμινότητι. καὶ ἄλλως δὲ, χαϑὰ καὶ ὃ παρὰ Θεοχρίτῳ αἰπόλος γνωστὸς φαίνεται, 

. — ἀφ᾽ ὧν ἐκεῖνος λέγει αἰπολικῶν σημείων, οὕλτω κἀνταῦϑα συβώτης ἀρίγνωτος ὃ τοιούτῳ ἐοικὼς καὶ ἐκ So 

10 μόνης τυχὸν ὄψεως, καὶ μὴ ἀμφίβολος εἰς τὸ συβώτης εἶναι, 0 mig ὃ ΔΙελάνϑιος μὴ ἔχων ἀγλαΐας 

φέρειν ὀνειδίζεται, ὡς μὴ αἰπόλῳ ἐοικώς. ἔστιν οὖν ἀστειότερον τὸ τοῦ ᾿Αντινόου" ὦ ἀρίγνωτε συβῶτα, 

ἤ ns τὸ τοῦ Μελάνϑεως" ἀμέγαρτε συβῶτα. εἰ δέ τις ἀμέγαρτον ἐπιστατικῶς ἐκεῖ γοησον τὸν zoAv- 

φϑόνητον, εἴη ἂν καὶ ἐκεῖνο ὅμοιον τούτῳ. ᾿Δἀττικὴ δὲ συναλοιφὴ τὸ, o ̓ ρίγνωτε, ὁμοίω τῷ, ὦ ᾿γαϑέ. 

Ὦ τοίνυν ἀρίγνωτε συβῶτα, τιήδε σὺ τόνδε πόλινδε ἤγαγες ; ἢ ovg. ἅλις ἡμιν ἀλήμονές εἰσι καὶ ἄλλ λοι Áo 

πτωχοὶ ἀνιηροὶ δαιτῶν ἀπολυμαντῆρες ; ἢ ὄνοσαι ὅτι τοι βίοτον κατέδουσιν ἄναχτος ἐνθάδ᾽ ἀγειρόμε- 

VOL; σὺ δὲ καί ποϑι τόνδ᾽ ἐκάλεσας; Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις, ὡς εἰς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὃ κακὸς ᾿ΑἸντίνοος 

τῷ χακῷ Δ]ελανϑίῳ ἐνέπεσεν. ἐχεῖνός τε πτωχὸν ἀνιηρὸν δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα τὸν Ὀδυσσέα ἔφη; καὶ 

οὗτος ἐπλήθυνε τὰ τοιαῦτα ὀνόματα. (Vers. 376.) Ev δὲ τῷ, ἧμιν ἀλήμονές εἰσιν, ἀλήμονας μὲν τοὺς 

ἀλήτας λέγει. τοῦ δὲ ἥμιν συστέλλει μὲν τὴν λήγουσαν, περισπᾷ δὲ τὴν ἄρχουσαν, λόγῳ ἐγκλιτικῷ, καϑά 

20 ποὺ καὶ ἀλλαχοῦ ἐποίησε. ( Vers. 378.) Τὸ δὲ ἢ ὄνοσαι, ἀστείως ἔφη ἀντὶ τοῦ, ἢ μέμφῃ ἡμῖν δηλαδὴ 

ἢ τοῖς ἀλήταις ὡς μὴ βοροῖς οὖσι μὴδὲ δαπανᾶν εὖ δυναμένοις τὰ τοῦ οἴκου τῶν σῶν δεσποτῶν. xc 

διατοῦτο καὶ ἑτέρους ἄγεις τοὺς ἀξιολογώτερον καταφαγομένους ἐκεῖνα. καὶ ἔστιν ἕννοια ὁμοία πρὸς τὸ, 

ἄλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς σὲ ἔολπα ὀνόσεσϑαι κακότητος. ὅ περ ἐν τῇ € ῥαψῳδίᾳ ὁ Ποσειδῶν πρὸς "τὸν Ὀδυσσέα φησί. 50 

xol οὕτω μὲν καλῶς ἔχει τὸ ὄνοσαι. τὸ μέντοι εἰπεῖν τὸ, ἢ ὄνοσαι ἀντὶ τοῦ ὠφέλειαν ἔχεις ἐκχενουμέ- 

vov τοῦ δεσποτικοῦ οἴκου, σαφέστερον μὲν, οὐκ ἔχεν δὲ καὶ ἐμμάρτυρον τὸ ὄνοσαι κείμενον ἐπὶ σημασίας 

τοιαύτης. ὄνησαι ydo μᾶλλον ὥφειλεν εἶναι, ὡς δηλοῖ τὸ; ὀνήμενος. zal τὸ, οὐδ᾽ ἀπόνητο. (Vers. 579.) 

Τὸ δὲ καί ποϑι τόνδ᾽ ἐκάλεσας, προχλητικόν ἐστι τοῦ ἐφεξῆς νοήματος. ἐντεῦϑεν γὰρ λαβὼν ὃ Εὔ- 

μαϊος ἀφορμὴν ἀντιλαλήσει πρὸς Avrivoov, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ, τίς ἂν ξεῖνον καλέσῃ ἄλλοϑεν καὶ τὰ 

ἑξῆς. Σημείωσαι δὲ καὶ ὡς, εἰ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿Ινός τις ἱστορηϑήσεται πτωχὸς πανδήμιος, ἀλλ᾿ οὐ 

Zo μόνον ἐκεῖνον ᾿Ιϑάχη ἔχει, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τοιούτους, ὡς δηλοῖ τὸ, πτωχοὶ ἀνιηροὶ καὶ ἑξῆς. καὶ 

ὅμως δοκεῖ προέχειν 0^ Ιρος τῶν λοιπῶν. ( Vers. 381. sqq.) Ὅτι Εὔμαιος αἰτιώμενος τὸν “Αντίνοον ἐφ᾽, 

οἷς αὐτὸν ἐσυκοφάντησεν ὡς καλέσαντά ποϑὲ τὸν πτωχοοδυσσέα εἰς τὴν ᾿Ιϑάχην, φησίν" ᾿Αάντίνοε, οὐ 

μὴν καλὰ καὶ ἐσϑλὸς ἐὼν. ἀγορεύεις" τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἄλλοϑεν αὐτὸς ἐπελϑὼν ἄλλον γε, εἰ μὴ 

τῶν, οἵ δημιουργοὶ ἔασι, τουτέστι δημουργοὶ κατὰ κρᾶσιν, τεχνίται δημοαίᾳ ἐργαζόμενοι oUg καὶ πρὸς 

ὄνομα λέγων φησίν" μάντιν, ἢ ἰητῆρα κακῶν, ἢ τέκτονα δούρων, ἢ καὶ ϑέσπιν ἀοιδὸν, ὃς ἂν τέρπῃ- 

σιν ἀείλδων. οὗτοι γὰρ κλητοί γε βροτῶν ἐπ᾿ ἀπείρονα γαῖαν. πτωχὸν δ᾽ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα 6o 

ἑαυτόν. αὐτοὶ δὲ δηλαδὴ κἂν ἀποσοβῶνται, κατὰ τὰς μυίας ἐφίπτανται ταῖς τραπέζαις αὐτόματοι. 

εἶτα καὶ ὡς χαλεπὸν τοῖς τε ἄλλοις καὶ αὐτῷ μάλιστα σκώπτων τὸν ᾿Αντίνοον φησίν" ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπὸς 

περὶ πάντων εἰς μνηστήρων δμωσὶν Οδυσσῆος, πέρι δ᾽ αὖτ᾽ ἐμοὶ, τουτέστε περισσότερον δὲ τῶν ἄλλων 

40 ἐμοί, αὐτὰρ ἔγωγε οὐκ ἀλέγω, ἕως μοι ζῶσιν οἱ δεσπόται. ᾿Ιστέον δὲ, Ori τε τὸ οὐ χαλὰ καὶ ἐσϑλος 

ἐὼν ἀγορεύεις, σκῶμμα ἐστὲ πρὸς τὸν μὴ εὖ λαλοῦντα, καὶ ὅτι τὸ, οὐ χαλὰ, οὐ μόνον ὀνοματικῶς 

νοεῖται, “ἀλλὰ δύναται καὶ ἐπίῤῥημα εἶναι ἶσον τῷ οὐ καλῶς, κατὰ τό" ἢ μευ καλὰ κήδεαι, ἀντὶ 825 

τοῦ, ὄντως καλῶς ἐμοῦ κήδῃ ὡς οἰχείου υἱοῦ. εἰ δὲ καὶ ὄνομά ἐστι τὸ καλὰ, οὐκ ἀπειχὸς ἀντὶ ἑνικοῦ 

εἰλήφϑαι, ἵνα εἴπῃ, ὡς οὐ καλὸν πρᾶγμα λέγεις. καὶ γέμουσι καὶ τοιούτου σχήματος οἱ παλαιοὶ λόγοι, 

καὶ αἱ τοῦ δήμου δὲ γλῶσσαι. οὕτω ἐν ᾿Ιλιάδι ἐγράφη τὸ, ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην" Epi goo 
ἐστι τὰ πρῶτα καὶ τὸ πρῶτον εἰπεῖν. οὕτω καί τις ὕστερον ἔφη τὸ, δυοῖν τὸ ἕτερα πεπονϑὼς, 0 κοινῶς 
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δυοῖν ϑάτερον λέγεται. (Vers. $83.) ὃ δὲ περὶ τῶν δημιουργῶν λόγος διδάσκει; ποῖαι τέχναι μάλιστα 
προσχλ ητέαι εἰς τὸ κοινὸν, ὅτε μὴ χατὰ χώραν εὑρίσκονται. δημιουγοὶ δὲ, ὡς ἐλέχϑη,, οἱ κατὰ τὸ δη- 

μόσιον χειροτέχναι, οἱ καὶ κλητοί εἰσι, διότι καλοῦνται ποτὲ ἄλλοϑεν, ὡς ἐτυμολογεῖ ὃ ποιητής. 638 
Αἴλιος δὲ Διονύσιος quo, ὅτι δημιουργὸν ᾿Αττιχοὶ λέγουσιν οὔτε τὸν δημοσίᾳ μισϑαρνοῦντα, ὡς 

Ὅμηρος, οὔτε τὸν δήμου προεστῶτα, ὡς οἱ Δωριεῖς», ἀλλὰ γυναῖκα πέττουσαν πέμματα. Παυσανίας δὲ 

λέγει, ὅτι δημιουργοὶ οἱ δημοσίᾳ ἐργαζόμενοι. ἀρχιτέχτονες, καὶ ἅπαξ πάντες oi χειροτέχναι., οἱ γεωρ- 
10 γοὺς καὶ “πολιτιχοὺς ὠφέλουν. ὅϑεν δημιουργοί, φησι, καὶ αἱ τοῖς γάμοις τὰ σύμφορα πράττουσαι, αἵ 

καὶ νυμφίους, φησὶ, ἔλουον καὶ ἱερουργίας ἐν γάμοις ἐποίουν καὶ πόπανα παντοδαπὰ καὶ ἄρτους ἔπετ- 
τον χαὶ τὰς κόμας ευϑέτιζον. Ὅτι δὲ καὶ ᾿“ττικὴ λέξις ὃ δημιουργὸς, δηλοῖ καὶ Ηρῳδιανὸς, ἱστορῶν 
ὅτι ᾿Ικτῖνος παρὰ Δ ττιχοῖς οὐκ ἄσημος δημιουργὸς ὁμώνυμος τῷ ὄρνεϑε , οὗ χαὶ τὴν περισπωμένην 10 

φυλάσσει ἐ ἐν τῇ παραληγούσῃ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοὺς δηλωϑέντας χειροτέχνας ἔστιν εἰπεῖν εἶναι τοὺς τοῦ 

μύϑου ἐγχειρογάστορας, ὡς ἀπὸ χειρῶν. βιοτεύοντας, χαϑὰ καὶ ἐγγλωφτογάστορες παρὰ Ao Διονυ- 

σίῳ οἱ ἀπὸ γλώττης ζῶντες. TO δὲ, ἰητῆρα κακῶν, ἐντελῶς ἐφράσϑη, καϑὰ καὶ τὸ, τέκτονα ᾿δούρων. 
τὸ μέντοι ἰητὴρ καὶ τὸ τέκτων ἐλλειπτιχῶς λέγονται. τέκτων δὲ δούρων οἰχοδόμος τε καὶ ναυπηγὸς, καὶ 
ἁπλῶς ἅπας ὃ ὁπωσοῦν διαχείμενος περὶ ἐπισχευὴν ξύλου. (Vers.385.) Εν δὲ τῷ, ϑέσπιν ἀοιδὸν, 
ἀρσενικοῦ μὲν γένους τὸ ϑέσπις, σύγχειται δὲ ἐκ τούτων τὸ ϑεσπιωδεῖν. ( Vers. 587.) Τοῦ δὲ τρύξοντα 
ϑέιια μὲν τὸ τρύχω, αὐτὸ δὲ παράγεται ἐκ τοῦ τρύω, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ τρῶ τοῦ συγχοπέντος ἐκ τοῦ τορῶ, 

20 ὃ δηλοῖ τὸ τρυπᾶν. * ( Vers. 393.) Ὅτι παῦσις πολυλογίας τὸ, σίγα, n μου τοῦτον ἀμείβευ OAM ἐπέεσ--. 
σιν" φιλονείχου δὲ ἀνδρὸς ἔνδειξις τὸ, οὗτος εἴωϑε κακῶς ἐρεϑιζέμεν ἀεὶ μύϑοισι χαλεποῖσιν, ἐποτρύ- 
vety δὲ xci ἄλλους. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν σίγα γράφεται καὶ ἄττα. (Vers.3594.) Τὸ δὲ, ἐρεϑίζειν 20 
μύϑοις χαλεποῖς, πρὸς διαστολὴν εἴρηται χρηστοτέρων ἐρεϑισμῶν. "ἢ καὶ ἄλλως, τὸ ἐρεϑίζειν κακολογίαν 
δηλοῖ παρὰ τῷ ποιητῇ, ὥς περ καὶ τὸ ἐρέϑειν, ὅϑεν πᾶς ἐρεϑισμὸς ἐν χαλεποῖς μύϑοις γίνεσϑιαι δοκεῖ. 

30 ( Vers. 397. ) Ὅτι ̓ΑΔντινόου δοχοῦντος ἐθέλειν διωχϑῆναι τὸν πτωχὸν ̓ Οδυσσέα, "ἵνα δῆϑεν μὴ τρύχηται 
ó τοῦ T». ἐμάχου oixog , εἰρωνευόμενος, ὃ Τηλέμαχος παντοῖος γίνεται. καὶ πρῶτα μὲν εἰςποιεῖται αὑτὸν 
ὡς εἰς πατέρα οἷα τὴν μητέρα μνηστευόμενον, eive μέμφεται ὡς οὐ καλῶς λέγοντα, καὶ ἐπιτρέπει ἐλεῆσαι 
τὸν ξένον, ἐλέ ἰέγχων αὐτὸν ὡς φειδωλόν. φησὶ γοῦν" ᾿Αντίνοε, ἢ μευ καλὰ πατὴρ, ὡς κήδεαι υἷος, ἤγουν 

καλῶς μον φροντίξεις ὡς πατὴρ υἱοῦ, (Vers. 698, ) ὃς τὸν ξεῖνον ἄνωγας ἀπὸ. μεγάροιο δίεσθαι, 
0 ἐστι διώχειν, μύϑῳ ἀναγκαίῳ, ἤγουν ἀναγκαστιχῷ. ( Vers. 399. ) μὴ τοῦτο ϑεὸς τελέσειεν, ὃ ξένιος 

4o δηλαδή. ( Vers. 400,) δός οἱ ἑλών" οὔ τοι “ῳϑονέω" χέλομαι γὰρ ἔγωγε. καὶ ὕρα τρεῖς ἐννοίας χομμα- 

τικὰς ἐν τῷ στίχῳ τούτῳ. εἶτα λέγει, μήτε τὴν μητέρα εἰς τοῦτό γε ἄζεσθαι, μήτε τιν᾽ ἄλλον δμώων" 039 
χωλύει γὰρ οὐδείς. ἀλλ᾽ οὔ τον τοιοῦτον. ἐνὶ στήϊϑεσσι. νόημα, ( Vers. 404.) αὐτὸς γὰρ φαγέμεν πολὺ 
βούλεαι ἢ δόμεν ἄλλῳ" 0 meo αἰσχροκερδοῦς ἴδιον. ταῦτα ὃ Τηλέμαχος. ( Vers. 400, ) ἐφ᾽ οἷς παρο- 
ξυνϑεὶς ὃ ̓ἀντίνοος ἐντύνεται κατὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως εἰς τὲν μὲτ ̓ δλίγα βολήν. καὶ τέως ὑψαγόῤην συνή- 

ϑὺὼς καὶ μένος ἄσχετον τὸν Τηλέμαχον προσειπὼν, λέγει πρὸς τὸ, δός οἱ ἑλὼν, ( Vers, 407.) ὡς εἴ ot 

δοτόύσσον ἕπαντες ὀρέ ξειαν μνηστῆρες, καί κέν μιν τρεῖς μῆνας ἀπόπροϑεν οἶκος ἐρύκου, τουτέστιν, 
ἐὰν οἱ μνηστῆρες πάντες τοσοῦτον δοῖεν τῷ. πτωχῷ, πολὺν ἂν καιρὸν διαγάγοι μὴ ἐλϑὼν εἰς τὸν οἶκον. 
ὃ δηλοῖ φαινομένως μὲν πολλὴν ἐλεημοσύνην, τοῦ πτωχοῦ ἐξ αὐτοῦ, ἀληϑῶς δὲ πληγὴν μεγάλην καὶ 
τραῦμα δεινὸν, δι᾿ οὗ πολὺν «χρόνον οὐκ ἂν ἰσχύσῃ ἐλϑεῖν εἰς τὸν τοῦ Ὀδυσσέως οἶχον ὃ πληγεὶς πτω- 

χὸς, ἵνα λέγῃ ὃ ὅτι δώσω uiv, ἀλλὰ δεινὴν πληγήν. (Vers. 409. ) ἐφ᾽ οἷς xc Sera) ἑλὼν ὑπέφῃνε 

60 τραπέζῃ κείμενον , ᾧ ἔπεχε λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάξων. χαὶ τέως μὲν ἀφίησι χεῖσθαι τὸν ϑρῆνυν, 40 

pe ' ὀλίγα δὲ βάλλει δεξιὸν ὦ ὦμον τὸν τοῦ Ὀδυσσέως, ὡς ῥηθήσεται. Σημείωσαν δὲ, ὡς νῦν μὲν οὕτως 

0 ̓ Αντῖνοος ἐσχημάτισε, μετ᾽ οὐ πολλὰ δὲ καὶ ὃ ῥήτωρ ᾿Οδυσσεὺς φιλοτιμήσεται εἰπεῖν χατὰ σχηματιυ- 

18266uóv, ὃν Τηλέμαχος μὲν συμβαλεῖται ἂν τότε, οὐ μὴν *Óà καὶ οἱ μνηστῆρες διὰ τὸ ἀσφαλὲς τοῦ σχη- 
ματισμοῦ. ἔνϑα ἐρεῖ, μὴ πένϑιμον εἰναι ὁπότε τις περὶ τοῖς ἑαυτοῦ μαχόμενος βληϑείη χαὶ τὰ ἑξῆς. 
( Vers. 410.) Ὅρα δὲ ὅτι ἀρσενικῶς εἶπε τὸν. Sei, ὡς δηλοῖ τὸ, ᾧ ἔπεχε πόδας. ἤγουν ἐφ᾽ ᾧ εἶχε 

τοὺς πόδας. ὃν κείμενον iy τῇ τραπέζῃ xc. ὑποχείμενον τοῖς ποσὶν ὑπέφῃνεν ἤγουν ὑποκάτω ἔφῃνεν 
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ὑπεξαγαγὼν τῶν ποδῶν, ὡς ἂν ἔχοι ógov. αὐτοῦ ἐπικύψας ἅψασθαι, ὅτε ϑελήσει κατὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως 

βαλεῖν. ( Vers. 410.) Ὅτι δὲ τὸ ἐπέχειν ἔστιν Ore καὶ ἄχϑραν δη"λοῖ, ἐν τοῖς ἑξῆς που δηλώσει ὃ ποιη- 10 
τής. (Vers. 408.) Τὸ δὲ, τρεῖς μῆνας, ἁπλοϊκῶς παρεῤῥίφη καὶ οὐ σπουδαίως ὥρισται. ( Vers, 411.) 

Ὅτι ἔλεον πτωχοῦ δηλοῖ τὸ, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες. δίδοσαν, πλῆσαν δ᾽ ἄρα πήρην σίτου καὶ χρειῶν. τάχα 
δὴ καὶ ἔμελλεν ὁ λαβὼν πτωχὸς, αὖτις ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, προικὸς γεύσεσϑαι ᾿Δχαιῶν, ἤγουν δωρεᾶς, ὡς 

καὶ πρρχέγραπται. ( Vers. 415.) Ὅτι. ὃ δεόμενος τῶν τινὸς μεγιστάνων ἐπὶ δώρῳ εἴποι ἂν τὸ, δὸς 
φίλος, οὐ μέντοι δοχέεις ὁ ὃ κάκιστος να χαιῶν ὃ ἔμμεναι, ἀλλ᾽ ὥριστος, ἐπεὶ βασιλῆϊ i ἔοικας. τῷ σὲ χρὴ δόμε- 
v&L χαὶ λώϊον, ἠέ περ ἄλλοι, σίτου "n τοῦδε τινός. ( Vers. 418.) ἐγὼ δ᾽ ἄν cs κλείω κατ᾽ ἀπείρονα 20 
γαῖαν. Ὀδυσσέως δὲ xci τοῦτο λόγος, ὃς οἷα πολλὴν γῆν ὡς ἀλήτης περιϊὼν ὑπισχνεῖται, τὸν ᾿Αντί- 

10 γοὺν πρρᾷ πολλοῖς εὐκλεῶς φημίσαι. εἰ δὲ καὶ ἐκ πλουσίων ποτὲ εἴη ὃ δεόμενος, πρέπει προ αν s zc 

τὰ ἑξῆς" (Vers.4a 1.) καὶ χὰρ ἐγώ. ποτὲ οἶκον ἐν ἀνϑιρώποισιν ἕναιον ὄλβιος ἀφνειὸν καὶ πολλάκι 

óocxov ἀλήτῃ, τοίῳ ὁποῖος ἔοι. ἤγουν ὑπάρχοι, καὶ ὅτευ χεχρημένος ἔλϑοι;, ἤγουν χαὶ οὗ ἂν χρή- 

ζοι, μὴ ἀναχρίνων μήτε προσώπου μήτε δώρου ποιότητα. 0v δὲ δμῶες μάλα μυρίοι ἄλλα τε πολλὰ, 
οἷσιν εὖ ζώουσι (Vers. 423.) καὶ ἀφνειοὶ καλέονται, οἱ ἄνϑρωποι. δηλαδή. ἀλλὰ ϑεὸς ἀλάπαϑξεν" 
ἤϑελε γάρ που. Καὶ ὕρα τὸ, εὖ ζώουσιν" ἐξ οὗ ζωὴ πρὸ τούτων ἡ τοῦ ζῆν ἐλέγϑη περιουσία. οἱ μέντου 
ue" Ὅμηρον σοφοὶ ἐκ τούτου συνϑέντες εὐζωίαν τὴν εὐδαιμονίαν φασίν.  ( Vers. 415.) Ὅρα δὲ τὸ, 
QU χάκιστος ἀλλ ὥριστος, ἐντελῶς ῥηϑὲν σαφηνείας χάριν. ἐξ οὗ δῆλον, ὅτι καὶ ἐν τῷ, οὐ γάρ μιν 
ἀφαυρότατος βάλεν gem, χρὴ προσεπενγοεῖν τὸ, ἀλλ᾽ ὃ ἀνδρειότατος. τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῶν 
ὁμοίων. ἄλλως γὰρ ὁ οὐ κάκιστος χαὶ ὃ οὐχ ἀφαυρότατος. οὐκ αὐτόϑεν ἁπλῶς νοοῦσι τὸν ἄριστον 

20 xci τὸν ἀνδρειότατον... (Vers. 418.) Τὸ δὲ, κλείω κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν, χρόνον καὶ αὐτὸ ἀντὶ 

040 χρόνου λαμβάνει"  *&vrl τοῦ δοξάσω γὰρ μέλλοντος εἴρηται.  (Vers.424.) Τὸ δὲ, ἤϑελε γάρ που 30 

ϑεὸς, εὐσεβοῦς ἤϑους ἐστὶν, ἀνατιϑέντος τῷ κρείττονι τὰ συγκυροῦντα. ( Vers, 425.) "Ioréov δὲ ὅτι 

Ὀδυσσεὺς καὶ τὰ τοιαῦτα πρὸς τὸν Zvrivoov λέγει παρὰ xoq ᾷδων, ὅ φασιν. ἐφ᾽ οἷς καὶ συγκαλύπτων 
τὴν περὶ αὐτοῦ ὑπόνοιαν. ἐπιπλέκει μέρος τι τῆς πρὸς τὸν Εὔμαιον ἐ ἐκείνης ψευδολογίας, | ἵνα μὴ ἄλλο τι 
πλάσας ὑποπτευϑείη παρὰ. τοῦ Εὐμαίου παρόντος καὶ ἀχροωμένου, ὡς πρὸς ἐχεῖνον ψευσάμενος. καὶ 
λέγει. πάλιν, ὅπως iv “Ιἰγύπτῳ ποταμῷ στήσας νέας ἀμφιελίσσας καὶ ὀπτῆρας ὀτρύνας νέεσϑαι κατὰ 

σχοπιὰς ἐδυστύχησεν ἐκ τῶν ἑταίρων, καὶ τέλος uerG, πολὺν κίνδυνον. ἁλοὺς καὶ αὐτὸς ἀπεδόϑη ἐς 

Κύπρον τῷ ἐχεῖ ἀνάσσοντει Δμήτορι ᾿Ιασίδῃ.. ἐκεῖϑεν δέ, φὴσι, δεῦρο τόδ᾽ lxo πήματα πάσχων. 
(Vers. 442.) τούτοις δὲ προστίϑησί τι καὶ ἀνήκουστον τῷ Εὐμαίῳ τὸ εἰς τὴν Κύπρον πραϑῆναι, 

30 οἷα ὑπονοῶν, ὡς εἰχὸς, ὅτι οὐκ ἂν παρὼν καὶ ἀκούων Gori ὃ Εὔμαιος ἐλέγξῃ τοῦτον, ὡς ἢ μὴ μεμνης- 
μένος ἢ μὴ βουλόμενος. (Vers. 415.) ᾿Ιστέον δὲ xai ὅτι xad ὃ ὁμοιότητω τοῦ, οὐ γάρ μιν, ὡς εἴρηται, 

ἀφαυρότατος βάλεν. pou , εἴρηται xci ὧδε τὸ, οὐ μέν μοι δοχέεις ὃ κάκιστος “Ιχαιῶν εἶναι. πλὴν 
ἐχεῖνο μὲν ἀφῆκεν οὕτως ἐν ἀσαφεῖ χεῖσϑαι διὰ τὸ πρὸς φρονοῦντας Ἀλαλεῖν. ( Vers. 416.) νῦν δὲ, ἵνα άο 

μὴ δ᾽ Δντίνοος,. περὲ οὗ ὁ. λόγος. οὗτος, ὕβριν ὑποπτεύσῃ, διεσάφησεν ἐπαγαγὼν τὸ, ἀλλ᾽ ὃ ἄριστος. 
(Vers. 425.) ἐν δὲ τῷ τόπῳ. τούτῳ καὶ ληϊστῆρας πολυπλάγκτους λέγει συνήϑως τοὺς κατὰ ϑάλασ- 
σαν πειρατὰς, ἐπεὶ μὴ ἔστιν αὐτοῖς εἷς σχοπὸς τοῦ πλοῦ. ( Vers. 427.) λέγει δὲ καὶ τὸν [Νεῖλον 
«““ϊἴγυπτον ποταμὸν, ὡς καὶ πρὸ τούτων, (Vers.432.). καὶ «Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς 
διὰ τὴν κατ᾽ ἀἴγυπτον. πιότητα τῆς γῆς.. (Vers. 443.) εἰ. δὲ Κινύρας ἐν ᾿Ιλιάδι. Κύπρου 3v βασιλεὺς, 
ἀλλ ἐκείνου μηκέτ᾽ ὄντος. ὃ. ῥηθεὶς "duro βασιλεῦσαι δοκεῖ; -( Vers, 441.) ᾿δν δὲ τούτοις κεῖται καὶ 

40 ἡ "n ἀνάγκη ini βίας € ἐν τῷ, ἐργάξεσϑαι ἀνάγκῃ; ἤγουν. βιαίως" 0s». καὶ μὖϑος ἀναγκαῖος πρὸ βραχέων 

ὃ ἀναγκαστικός.. (Vers. 446.)." Ὅτι. «αὐξάνων ὃ ποιητὴς: τὴν κατὰ τὸν ᾿Αντίνιοον mngotriór sd ἵγα πάνυ 
φανεὶς ϑρασὺς xal βίαιος ἀξίαν i ὕστερον τίσῃ δίκην, χαὶ μὴ μάτην Ὀδυσσεὺς κατ᾽ αὐτοῦ "πρώτου τοξά- 50 
Cres, ἀλλ ὡς ἀξίου ὄντος πρὸ τῶν ἄλλων πεσεῖν, πλάττει ἐ ἐκεῖνον ἐφ᾽ οἷς οὐδέν τι φορτικὸν εἶπεν "Ovo- 
σεὺς, ἀλλ᾿ ἢ μόνον Ort ὕλβιός mort ὧν. καὶ φιλόξενος, εἶτα ὕστερον. ἄϑλιως πέπραγε καὶ ἐξ «Ἵ γύπτου 
αἰχμάλωτος, ἀπαχϑεὶς, ἀπεδόϑῃ ἡ), -ἐς Κύπρον,. ὑκαρκετίλεν. τόδε ἵκει, ἤγουν ἐνταῦϑα καὶ κατὰ τόδε τὸ 
δῶμα, ιὡς χαὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη: ἐπὶ τοίνυν. τούτοις. πλάττει ἐκεῖνον λέγοντα οὕτω" τίς δαίμων 1005 

Comwuzxr. rv Opvss. Tow. II. 
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πῆμα προσήγαγε δαιτὸς ἀνίην ; στῆϑ'᾽ οὕτως ἐς μέσον ἐμῆς ἀπάνευϑε τραπέζης, μὴ τάχα πιχρὴν i- 
θογύπτον καὶ Κύπρον ἵχηαι ἢ καὶ κἴδηαι" ὡς τις ϑαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐχτης. ἑξείης πάντεσσι 

παρίστασαι" οἱ δὲ διδοῦσι μαψιδίως" ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ᾽ ἐλεητὺς ἀλλοτρίων χαρίσασϑαι, ἐπεὶ πάρα 
πολλὰ ἑχάστῳ. καὶ οὕτω μὲν ὃ ̓ Αντίνοος. (Vers. 453.) Οδυσσεὺς δὲ ἀναχωρήσας, ἤγουν ἀνὰ πόδα 

1827 χωρήσας, ἔφη" ( Vers. 454.) ὦ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ᾽ ἐπ᾽ εἴδεϊ καὶ φρένες ἦσαν" οὐ σύ y^ ἂν ἐξ οἴκου 641 
σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ἅλα δοίης, ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος, οὔ τί μοι ἔτλης σίτου ἀποπροελὼν δόμεναι" 
τὰ δὲ πολλὰ πάρεστιν. ( Vers, 458.) ἐπὶ τούτοις χολώσατο κηδόϑε μᾶλλον ᾿Αντίνοος, καὶ μιν ὑπόδρα 
ἰδὼν ἔφη" (Vers. 460.) νῦν δή σὲ οὐκέτι καλὰ, ἤγουν καλῶς, δι᾽ ἐκ μεγάροιό γ᾽ ὀΐω ἂψ ἀναχωρή- 
σειν, ὅτε δὴ καὶ ὀνείδεα βάζεις. ὡς ἂρ ἔφη. (Vers. 462.) xci ϑρῆνυν ἑλὼν βάλε δεξιὸν ὦμον, πρυ- 

10 μνότατον κατὰ νῶτον" ὃ δ᾽ ἐστάϑη ἠΐτε πέτρη ἔμπελδον, οὐδ᾽ ἄρα μὲν σφῆλε βέλος ᾿Αντινόοιο" ἀλλ' 10 
ἀκέων κίνησε κάρη βυσσοδομεύων" ἂψ δ᾽ ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν κατ᾽ ἂρ ἕζετο; κὰδ δ᾽ ἄρα πήρην ϑῆκεν ἐὑπλείην. 
καὶ εἰπὼν τοῖς μνηστῆρσι, (Vers. 468.) χέκλυτέ μευ: ὄφρ᾽ εἴπω, so. ἑξῆς, ἐπάγει" (ΥΝ οἴ5, 420.) οὗ 
μὰν οὔτ᾽ ἄχος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν οὔτε τι πένϑος, ónnór ἀνὴρ περὶ οἷσι μαχειόμενος κτεάτεσσι βλήδται 
ἢ περὶ βουσὶν ἢ ἀργεννῇσιν ὀίεσσιν. αὐτὰρ ἔμ᾽ ̓ Αντίνοος βάλε γαστέρος εἵνεκα λυγρῆς οὐλομένης. εἶτα 
ἑρμηνεύων τὸ οὐλομένης φησίν". (Vers. 474.) i] πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποις δίδωσιν. ( Vers.475.) ἀλλ᾽ 

30 εἴ που πτωχῶν ys ϑεὸς xoi ᾿Εριννύες εἰσὶν, ᾿Αντίνοον “πρὸ γάμοιο τέλος ϑανάτοιο κιχείη. καὶ ὁ ̓ Αντί- 
voog ἀπειλησάμενος ἔπαυσε τέως τὴν ὀργήν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, (Vers. 446.) τίς δαίμων τόδε πῆμα 
προσήγαγε δαιτὸς ἀνίην; λύπην δηλοῖ ἐπὶ κακῷ δαιτυμόνι. Τὸ δὲ ἀνίη δαιτὸς, εἴλητιται ἀπὸ τοῦ, πτω- 
χὸν ἀνιηρὸν, ὃ πρὸ ὀλίγων κεῖται. (Vers. 447.) Τὸ δὲ, στῆϑιε ἐς μέσον, ἐπίτηδες Αντίνοος ἐϑέλει, 
ὡς ἂν ix διαστήματος ἀξιόλογος γένηται ἡ κατὰ ToU Οδυσσέως βολή. ( Vers. 448.) "Ev δὲ τῷ, πικρὴν 20 
«Αἴγυπτον καὶ Κύπρον, ὅρα μή ποτε ἡ παλαιὰ παρατήρησις διαπίπτῃ, ὡς ϑηλυκῶς ἐνταῦϑα τῆς Ai- 
γύπτου λεχϑείσης, ἵνα μὴ κατὰ τοὺς ἀφερεπόνως σημειωσαμένους ἀρσενικῶς μόνον εἰδείη ὃ ποιητὴς 
«“ἴγυπτον τὸν Neihov, ἀλλὰ καὶ χώραν ὁμωνύμως ἢ καὶ πόλιν. καὶ ἔχει λόγον τοῦτο οὐχήκιστα, ἵνα 
δύο στίχων ἐφεξῆς κειμένων, ἐν οἷς ὃ μὲν ἔχει τὸ, Αἰγυπτόνδε ἰέναι δολιχὴν ὁδὸν, ὁ δὲ τὸ, στῆσα 
δ᾽ ἐν ΑἸ ψύπτῳ ποταμῷ νέας, iyvmrog μὲν ἁπλῶς ἡ χώρα ἢ καὶ 5 πόλις εἴη, ὃ δὲ μετὰ προσϑή- 
"us «Αἴγυπτος ποταμὸς rÓv NsiÀov δηλοῖ. Αὐτὸ δὲ τὸ, μὴ. τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον 

So ἵκηαι ἢ ἴδηαι ϑυλμικῶς ῥηδὲν, οὐκ εὐδιανόητον μὲν ἁπλῶς οὕτως ἐστὶ, 'δηλοῖ δὲ, ὡς ἐπὶ κακῷ τοῦ 
ξένου ἔσται τὸ περὶ Αἰγύπτου καὶ Κύπρου ἀφηγεῖσϑαι, ὡς ἵκετο ἐχεῖ καὶ εἶδε τὰ ἐκεῖ, ( Vers, 449.) 

Τὸ δὲ ὡς τις ϑαρσαλέος ἐσσὶ, &vri τοῦ λίαν ϑαρσαλέος" γραφῆναι γὰρ αὐτὸ διὰ μικροῦ 0 ἀσύνηθες 
τοῖς ϑμηρικῶς λαμβάνουσιν ἐπὶ ἀορίστων τὸ ὅς τις. ( Vers. 450:) Τὸ δὲ πάντεσσι παρίστασαι, ματαία 30 
αἰτίασις, ὁποῖα τὰ τοῦ ϑυμοῦ. τί γὰρ ἂν ἄλλο καὶ ποιήσῃ ὃ πτὠχεύων ; Τὸ δὲ, οἱ δὲ διδοῦσι μαψι- 
δίως, εὐλογοφανὴς δῆϑεν" μέμψις αἰτιωμένη τὸ μάτην δαπανῶν. (Vers. 451.) Τὸ 03, ἐπεὶ οὔ τις ἐπί: 
07:016, ὀνειδισμός ἐστίν, ὡς μὴ φειδομένων τῶν μνηστήρων ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις. τούτῳ δ᾽ ἀχόλόυϑον 
xci τὸ, οὐδ᾽ ἐλεητὺς ἀλλοτρίων χαρίσασθαι, ἤγουν οὐδεμία φειδὼ δωρεῖσϑαι τὰ ἀλλότρια, ὅ πὲρ αὐτὸς 
μὴ ποιῶν ἀγαϑόν τι δῆϑεν ποιεῖν ἔοικε. πρὸς ὃ καλῶς ἀκούει ὡς ἐκ περιτροπῆς καὶ στροφῆς TOU TOLOU- 
του ἐπιχειρήματος τὸ, οὐ σύ γ᾽ ἂν ἐξ οἴκου δοίης τι, ὃς ἐκ τῶν ἀλλοτρίων οὐδὲν δίδως. ( Vers. 452.) Τὸ 
δὲ, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑχάστῳ, φϑόνον ἔχει καὶ φειδωλίαν ὕπουλον, ὡς οἷα μεμφομένου τοῦ ᾿ΑἸντινόου, 
εἰ πολλὰ ἑκάστῳ πάρεισιν. οἱονεὶ γάρ, φησιν, ὡς & meo ὀλίγα παρέκειντο, oUx ἂν διεδίδοντο: 
( Vers. 454.) Tà δὲ, οὐκ ἄρα σοί γ᾽ ἐπ᾿ εἴδει καὶ φρένες ἤσαν, λέγοιτο μὲν ἂν πρὸς πάντα λὰμπρὸν 

4o μὲν "ἰδεῖν, μεμπτὸν δὲ φρονεῖν. ἐναντιοῦται δὲ πρὸς τὸ, οὐ μέν μοι δοχέεις ὁ κάκιστος yeu εἶναι, 40 
ἀλλ ὃ ἄριστος, ὕ περ εἶπεν Ὀδυσσεὺς ῥητορικῶς, ὅτε μή πω δεδοκίμακε τὸν ᾿Αντίνοον, οὐκ εἰπὼν ὅτι 
ἄριστος εἰ, ἀλλ᾿ ἐνδοιαστικῶς, ὅτι δοχεῖς μοι τοιοῦτος. μέρος δὲ ἀφροσύνης iv αὐτῷ καὶ τὸ ἀναιδῆ 
προΐχτην τὸν ξένον εἰπεῖν, ὡς πᾶσι παριστάμενον xci αἰτοῦντα, 0 mi ἄλλωφ 7) περίφρων Πηνελόπη 
κρίνει, ἐν οἷς ἐρεῖ, ὅτι κακὸν αἰδοῖος. ἀλήτης, ὡς τοιούτου τοῦ Ὀδυσσέως φαινομένου αὐτῇ. οὕτως ivav- 
τίαις δύξαις οἱ ἄνϑρωποι ἐν πολλοῖς μεριζόμεϑα: ( Vers. 455.) ᾿Ἐπίδτάτην δὲ τὸν ἐπαίτην λέγει νῦν 
παρὰ τὸ ἐφίστασϑαι. οἱ δὲ παλαιοὶ τὴν λέξιν καὶ ἐπὶ παιδαγωγοῦ χαὶ παιδοτρίβου οἴδασι τεϑεῖδϑαι. 
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ὃ δὲ τοιοῦτος xci ἐπιτιμητὴς ἂν ᾿λεχϑείη ποτὲ κατὰ τὸ, ὡς δὐπιτιμητής γε τῶν ἔργων βαρύς. καὶ 
γυμνασίου δέ, φασιν, ἐπιστάτης ὃ ἐπιμελητής. ἐνταῦϑα δὲ μνηστέον τοῦ γραμματικοῦ "Ἀριστοφάνους, 
εἰπόντος. οὕτω ῥητῶς" ἐπιστάτης ἐπὶ μόνου τοῦ χυτρόποδος δοχεῖ τοῖς πολλοῖς τάττεσϑαι καὶ τοῦ μέται- 

τητοῦ, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ. ἀγνοοῦσι δὲ ὅτι καὶ ὃ παιδοτρίβης οὕτω καλεῖται. τὸ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

καϑηγητῶν τάττειν οὔ φημι πάντως τὴν ὑχρῆσιν δεικνύναι. προσενϑυμητέον δὲ χαὶ Τηλέφου τοῦ, ὡς 
ἀστορεῖται, Περγαμηνοῦ, ὅτι κατὰ τὴν ἐ κείνου παράδοσιν γομική τις ἣν λέξις ἢ τεχνικὴ ἐν τοῖς ue 50 

Ὅμηρον ὃ ἐπιστάτης. γίνεται γάρ, φησιν, ἐπιστάτης ᾿ϑήνῃσιν ἐχ τῶν πρυτανέων εἷς, ὃς ἐπιστατεῖ 
γύχτα καὶ ἡμέραν μίαν, καὶ πλείω χρόνον οὐκ ἔξεστιν οὐδὲ δὶς τὸν αὐτὸν γενέσϑαι, τάς τε κλεῖς, ἐν οἷς 
τὰ χρήματά ε εἰσι, φυλάττει χαὶ τὰ γράμματα τῆς πόλεως καὶ τὴν δημοσίαν σφραγῖδα. χληροῖ δὲ χαὶ 

10 προέδρους ἐξ ἑκάστης φυλῆς ἕνα, πλὴν τῆς πρυτανευούσης; καὶ πάλιν ἐκ τούτων ἐπιστάτην ἕνα. καὶ 

τοιαῦτα μὲν ταῦτα. ἕτεροι δὲ ἐ ἐπιστάτην φασὶ ξύλινόν τι πολλοὺς παττάλους ἔχον, ἐξ οὗ οἱ μάγειρον 
ἀπεχρέμων, φασὶ, τὰ κρέατα καὶ τὰ ἐργαλεῖα. ἄλλοι δὲ ἐπιστάτην οἴδασί τινα πήλινον πλαττόμενον 

παρὰ ταῖς ἐσχάραις, ὥς s περ παρὰ ταῖς καμένοις ̓ Ἡφαίστους πλάττουσι. τινὲς δὲ λέγουσι καὶ ἐπίστα- 
642 τόν τι, ὡς δηλοῖ ὃ εἰπὼν, ὅτι ἐπίστατος 0 καὶ πυρίστατος καλούμενος, ὃν δηλαδὴ πυροστάτην οἱ 

ἀγροικότεροι, λέγουσι. Καλλίστρατος δὲ τὸν ἐσχάρᾳ ἐπιτεϑειμένον οὕτω λέγει. ( Vers. 455.) Τὸ 93, οὐδ᾽ 
ἅλα δοίης» ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ τὸ ἅλας τὸ ἐπὶ ξενίᾳ διδόμενον, ἵνα λέγη παροιμιωδῶς: ὅτι οὐδὲ τὸ εὐτε- 

λέστατον ἂν δοίης. Ὅτι δὲ τὸν ξένιον ἅλα ϑεῖον ὃ ποιητὴς οἶδεν, ἐδήλωσεν ἐν ταῖς λιταῖς, ἔνϑα ἐγράφη 

xci τινα συντεϑειμένα ἐκ τοῦ ἁλός. νῦν δὲ μνη" στέον καὶ ὅτι, καϑὰ κρέας ἁλίπαστον xai ἰχϑὺς, οὕτω 60 
χαὶ χωρίον ἁλίπαστον. αὐτὸ μέντοι ἐξ ἐπιβουλῆς ποτὲ πρὸς τὸ μὴ φύειν καρπόν. ὅϑεν, φασὶ, καὶ οἱ 

20 δεινῶς δυσϑεράπευτοι τὰ σώματα ἁλίσπαρτοι κωμικώτερον ἐκαλοῦντο. λέγουσι δέ τινες παρὰ τὸν ἅλα 
καὶ νεαλὲς τὸ ἁλσὶ νεωστὶ πεπασμένον. οἱ δέ γε περὶ προσφάτου καὶ νεαροῦ καὶ νεαλοῦς γράψαντες xol 
ἑτεροῖόν τι τὸ νεαλὲς οἴδασι, πρόσφατον μὲν χρέας φάμενοι, παρὰ τὸ φάσαι ἤγουν φονεῦσαι, ὅϑεν 
καὶ φάσγανον. νεαρὸν δὲ ὕδωρ, τοῦ ἀρύειν ἐγκειμένου τῇ λέξευ" νεαλὲς δὲ, τὸ νεωστὶ ἑαλωχός. μνηστέον 
δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ἀνδραπόδων κἁλωνήτων, & mio ἁλὸς ὠνοῦντο τινὲς» οἱ ὡς εἰκὸς χατὰ τὸν ποιητὴν οὐκί 828 
ἤδεισαν ϑάλασσαν, καὶ διατοῦτο πολλοῦ ἠξίουν τὸν ἅλα, ὡς καὶ τὸ τιμιώτατον τὸν ἄνϑρωπον ἅλμης 

οὕτω πεπηγυίας ἀντιδιδόναι. καὶ τοιοῦτον μὲν τὸ, οὐδ᾽ ἅλα δοίης, ὡς γράφει “Τρίσταρχος. Καλλίστρα- 

τος δὲ οὔδαλα ψιλῶς ; φασὶν. ἐκδέχεται καὶ προπαροξυτόνως ἀντὶ τοῦ κόπρια, ἢ ἄλλως λύματα, παρὰ 
τὸν οὐδὸν ἤτοι τὸν βατῆρα χείμενα. πρόσκειται δὲ τὸ ψιλῶς ἐν τῷ λόγῳ τῶν παλαιῶν, διότι καὶ τὸ 
οὔδαλα ἐπνευμάτιζε τὸ φωνῆεν ἐν τῇ παραληγούσῃ διὰ ψιλῆς, οὐ μὴν διὰ δασείας, 1 πέρ ἐστιν ἐν τῷ, 

3o οὐδ᾽ ἅλα δοίης, διὰ τοὺς δασυνομένους ἅλας. λεχϑείη δ᾽ ἂν ὃ ὡς ἐῤῥέϑη τῷ ἐπαιτοῦντι, μηδὲ ἅλα 
διδοὺς, οὐ μόνον φειδωλὸς καὶ κίμβιξ καὶ γλίσχρος καὶ τὸ κύμινον πρίων καὶ συνϑέτως κυμινοπρίστης, 
ἔτι δὲ καὶ λιμὸς, καὶ εἴ τι τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ Μῆυκόνιος ἀνὴρ παροιμιακῶς. δοκοῦσι γὰρ οἱ Mvxóviot 
διὰ τὸ πένεσϑαι καὶ λυπρὰν ἔχειν νῆσον τὴν Muxovov γλίσχροι καὶ πλεονέχται εἶναι. Κρατῖνος οὖν, ὥς 
φησιν ᾿ἀϑήναιος, τὸν γλίσχρον layóucyov Μῆυκόνιον εἶπεν. ἐνταῦϑα δὲ χρήσιμα ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ τὸ, 
Ἀχίμβιξ ὃ ῥυπαρὸς ἀπὸ κιβδήλου, φασὶ, χρυσίου καὶ ἀργυρίου. καὶ λιμοκίμβιξ δὲ ὃ αὐτὸς, καὶ κυμινο- 10 
κίμβιξ διὰ σμικρότητα, καὶ ῥυποκόνδυλος, καὶ συκοτραγίδης παρὰ ᾿Ιππώνακτι καὶ ᾿Αρχιλόχῳ, διὰ τὸ 
εὐτελές, φασι, τοῦ βρώματος, καὶ γλίσχρος, διὰ τὸ γλίχεσϑαν πολλῶν, καὶ φειδὸς ἤγουν φειδωλὸς, 
διὰ τὸ φείδεσϑαι πολλῶν, καὶ τρυσίβιος παρὰ τῷ χωμικῷ καὶ ϑυμβρεπίδειπνος, ὧν ὃ μὲν δηλοῖ τὸν 
τρύοντα ἤτοι χαχκοπαϑοῦντα περὶ βίον, ὃ δὲ τὸν εὐτελῶς δειπνοῦντα ὡς ϑύμβροις ἀρκεῖσθαι, & περ 

4o ἴσως ἡ χυδαία γλῶσσα ϑρύμβους λέγει. τοιούτου δὲ σκώμματος καὶ ὃ μυσάλμης, γενόμενός, φασιν, ἐκ 
τοῦ μυστιλᾶσϑαι ἅλμην, ἤγουν ἐκ τῶν εὐτελεστάτων ζῆν. ἦν γάρ, φησι, σκεύασμά τι εὐτελὲς, 0 9α- 
λασσίαν ἅλμην ἐχάλουν. αὐτὸ δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς δύναται δηλοῦν χαὶ τὸ ἐπιπόνως βιοῦν. παροι- 
μίαν γάρ, φασι , τὴν, μῦς ἕν πίσσῃ, ἔνιοι μῦς ἐν ἅλμῃ μεταγράφουσι. ( Vers. 457. ) To δὲ ἀποπροε- 

λὼν ταυτόν ἐστι τῷ; ἀποπροταμὼν, ὃ ἀλλαχοῦ κεῖται. Τὸ δὲ, τὰ δὲ πολλὰ πάρεστι, σαφέστερον μέν 
ἐστι τοῦ, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ. περιτρέπεται δὲ καὶ αὐτὸ κατὰ τοῦ ᾿Αντινόου. δ: μὲν γὰρ φειδοῦς 
ἢ φϑόνου λόγῳ ἔφη τὸ, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ, ᾿Οδυσσεὺς δὲ δι᾿ αὐτό φησι τοῦτο τὸ πολλὰ παρεῖναν 

2 
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20 χρὴ σίτου “ἀποπροταμόντα δοῦναι. (Vers.460.) Τὸ δὲ, 0v àx μεγάρου ἂψ ἀναχωρήσειν, πρὸς δια- 
στολὴν ἐῤῥέϑη τοῦ, ἀναχωρήσας προσέφη Ὀδυσσεύς. ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἐκ τραπέζης ἣν ἀναχώρησις ,; νῦν 
δὲ ἐκ μεγάρου ἀναχωρήσει. ( Vers. 462.) Ὁ δὲ βληϑεὶς ϑρῆνυς εἴ) ἂν χαὶ σέλας, ὡς προδὲ δήλωται, 
διὰ τὸ ῥᾷον σφάλλ ἐσϑαι, ἤγουν ἀνατρέπεσϑαι διὰ σμικρότητα, ἢ καὶ διὰ τὸ δύνασϑαι σφῆλαι, εἰ καὶ 
μὴ ἔσφηλε τὸ τοιοῦτον βέλος τὸν Ὀδυσσέα. εἰ δέ σφέλας τὸ τοιοῦτον νοηϑείη, ἰδοὺ παρὰ : βραχὺ χαὶ ἀμφὶ 

κάρη βάλλεται ὃ ξένος, εἴ γε βάλλεται πρυμνότατον χατὰ γῶτον, ὃ ἐστιν ἔσχατον πρὸς τῇ κεφαλῇ δηλαδή" 

ὁποῖον καὶ μετ᾽ “ὀλίγα τὸ, ϑρήνυϊ πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον. Σημείωσαι δὲ κἀνταῦϑα ὡς κατὰ πα- 
λαιὰν γνώμην ἅπαν τὸ παρατυχὸν ἀχορηγήτου ϑυμοῦ ὅπλον γίνεται. ᾿Αντίνοός vs γὰρ σφέλας ῥίψας 
βάλλει τὸν ᾿Ιϑαγενῆ τοῦτον ξένον, καί τις ἕτερος πόδα βόειον ἐπαφείς. καὶ Ὅμηρος μὲν οὕτως ἐλλόγως 
γράφει. «Αἰσχύλος δὲ οὐχ εὐπρεπῶς παράγει “βλληνά τινα ἐν μέϑῃ λέγοντα" ὅδ᾽ ἔστιν, ὅς ποτ᾽ ἀμφ᾽ τὸ 
ἐμοὶ βέλος γελωτοποιὸν τὴν κάκοσμον οὐράνην ἤτοι ἀμίδα ἔῤῥιψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε, περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ πλη- 
γεῖ σ᾽ ἐναυάγ σεν ὀστραχουμένη χωρὶς μυρηρῶν τευχέων ; πνέουσ᾽ ἐμοί: καὶ “Σοφοκλῆς δέ που, ὡς δ᾿ 4ϑή- 

So vetog zci αὐτὸ ἱστορεῖ, qru'oiv: ἀλλ᾽ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν κακόκοσμον οὐράνην ἔῤῥιψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε, περὲ 
δ᾽ ἐμῷ χάρᾳ κατάγνυται τὸ τεῦχος, οὐ μύρου πλέον, ἐδειματούμην δ᾽ οὐ φίλης ὀδμῆς ὕπο. ἀποϑραύ- 
cuore δέ πως αὐτὰ Δημοσϑενικοῦ τοῦ, ἐνεούρουν τε ἡμῖν καὶ τὰς ἀμίδας κατεῤῥήγνυον. καὶ οὕτω μὲν 
ταῦτα. (Vers. 463.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι λέγεται πρυμνὸν xoi ἐπὶ τῷ κάτω, οἷον τυχὸν ῥίζης ἢ τοιού- 
του τινός. ὅλως δὲ εἰπεῖν, πρυμνὸν τὸ ἔσχατον, ὡς ἀπὸ τοῦ περῶ, περύω, τὸ περατῶ, ἐξ οὗ καὶ 
ἡ τῆς νηὸς πρύμνη, καὶ πρυμνόϑεν τομὴ 7, πρόῤῥιζος. Τοῦ δὲ, ἐστάϑη ἠῦτε πέτρη, ἑρμηνεία 
ἐστὶ τὸ, οὐδ᾽ ἄρα μιν σφῆλε βέλος. τὸ γὰρ σταϑὲν οὐκ ἔσφαλται. σφάλλεσθαι γὰρ τὸ καταπίπτειν; 
καὶ σφάλλειν τὸ καταῤῥίπτειν, οἷς τὸ ἐναντίον ἀνασφάλλειν. καὶ τὸ ἔμπεδον δὲ ἑρμηνευτικόν ἐστι τοῦ, 20 
ἐστάϑη καϑὰ πέτρα, ὃ ταχυτάτη ἐστὶ παραβολὴ τῷ καιρῷ πρέπουσα. οὐ γάρ ἐστιν ἐν τοιούτοις πανη- 
γυρίζειν παραβολικῶς, ( Vers. 464. ) Τὺ δὲ σφῆλεν ἔοικεν 7; ἐτυμολογία εἶναι τοῦ προειρημένου σφέλαος. 
Βέλος δὲ τὸν ῥηθέντα ϑρῆνυν εἶπε. (Vers. 465.) Τὸ δὲ, ἀλλ ἀκέων κίνησε χάρη χακὰ βυσσοδο- 
μεύων, ὀργὴν χρυφαίαν δηλοῖ, ( Vers. 468.) Τὸ δὲ, κέκλυτέ μευ, ὄφρ᾽ εἴπω τά με ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσε 

κελεύει, προσοχὴν ἀκροάσεως ποιεῖ. (Vers. 470.) Τὸ δὲ, οὐ μὰν οὔτ᾽ ἄχος ἐστὶ καὶ ἑξῆς, ὡς προγέγρα- 643 
ἄοπται, ἐσχημάκτισται, ὡς προδεδήλωται. διὸ καὶ κλύειν χρὴ προσεχόντως, ὡς καὶ ὃ ῥήτωρ Ὀδυσσεὺς 

βούλεται. ἀληϑῶς γὰρ Ὀδυσσεὺς περὶ τοῖς ἑαυτοῦ μαχειόμενος χτήμασι βέβληται. ἵνα δὲ μὴ ἐξ ὑπο- 
ψίας περιέργου ὃ σχηματισμὸς νοηϑείη, ἀφανίζει αὐτὸν διὰ τοῖ ἐπαγομένου, εἰπών" γαστρὸς ἕνεκα 
πάσχειν. ἔστι δὲ ὕμως καὶ τοῦτο ἀστεῖον χαὶ σύμφωνον. τῷ σχηματισμῷ, ἵνα εἴη τὸ ὅλον τοιοῦτον. εἶ 
μὲν περὶ τῶν ἐμῶν κτημάτων ἦν αὐτίκα νῦν ἡ μάχη, οὐκ ἦν ἂν ἄχος. γῦν δὲ τέως χάριν γαστέρος βέβλη- 3o 

μαι; ἤγουν τῆς πρὸς χάριν τροφῆς. τῷ γὰρ δοχείῳ συνεννοεῖται τὸ ἐντιϑέμενον. ἐπεὶ ἄληϑῶς ὃ ἀλήτης 

ἐπαίτης οὐ περιουσιασμοῦ χάριν πτωχεύει, ἀλλὰ τοῦ τὴν γαστέρα ἐμπλῆσαι. ( Vers, 470: ) Τὸ δὲ, μα- 

χειόμενος, ποιητικὴ λέξις, ὡς ἐκ τοῦ μαχῶ, μαχείω. οὕτω δὲ καὶ τὸ, πήραν ἐὐπλείην, ἀντὶ τοῦ εὖ πεπλη- 

ρωμένην., καὶ τὸ βλήεται. καὶ οὐκ ἄν τις μὴ μετρικῶς γράφων αὐτοῖς χρήσηται. ( Vers. 472.) 2at- 
γῶς δὲ χαὶ νῦν ἡ περὶ πρόϑεσις μετὰ δοτικῆς λέγεται ἐν τῷ, περὶ κτήμασι καὶ περὶ βουσίν. ἐκ δὲ τῶν 
Olov xci Oc κατὰ ihv Διονύσιον ἐπὶ ἱματίου διὰ τοῦ 0 μιχροῦ. καὶ τοῦτο μὲν ἐκεῖνος ἐν τῷ 0 στοι- 
χείῳ τῷ μιχρῷ. ἐν δὲ τῷ ὦ μεγάλῳ φησὶν ὃ αὐτός" Qc, μηλωτή" διφϑέρα. οἷς γὰρ τὸ πρόβατον: ἐν 

50 ἑτέρῳ δὲ ῥητοριχῷ λεξιχῷ γράφεται, ὅτι Ἀῴῷαν ἔσχαται 'ἄκραι: ἔν ἄλλῳ δὲς ὅτι Qc ἡ μηλωτὴ κατὰ 
ἔχτασιν." καὶ δῆλον ἐκ τῶν ῥηθέντων, ὅτι τὸ “μὲν πρῶτον, ἤγουν τὸ διὰ TOU 0: μικροῦ, φυσιχόν dore. ἐκ 
TOU δϊς" τὸ δὲ δεύτερον dieran. ἔνϑα προσεκτέον τῷ γράψαντι; ὅτι olet διφϑέραι;, μηλωταί" οὗ ἐχ- 4o 

τάσει χαὶ συναιρέσει Qa. ὁμοίως: δῆλον καὶ ὅτι οὐ πολυτελεῖρ χατὰ τὴν ἐν τοῖς pera ταῦτα τοῦ Ὅδυσ- 

σέως χρυσῆν ᾧαν αἱ λοιπαὶ χυρίως «v, ἀλλὰ μηλωταί τινες, ὁποῖαι πολλαὶ καὶ μέχρι νῦν παρὰ τοῖς 

ἀγροίχοις. ἐν δὲ ἀνωνύμῳ ῥητὸρικῷ λεξικῷ γράφεται καὶ ὅτι ὀξυτόνως καὶ συνεσταλμένως ὀαὶ ἱματίων. 
φέρει δὲ καὶ χρῆσιν τοῦ κωμικοῦ TÓ, ὅτε τὰς dc ἐποιήσατο... οἱ γὰρ παλαιοί, φησι, xci ταύταις δὸς 
δέρμα 7 προσέξῤῥαπτον, ἵνα ἥκιστα τρίβοιντο τὰ χάτω τῶν ἱματίων. ἐν δὲ τοῖς τοῦ γραμματικοῦ" ̓ 4ρι- 
στοφάνους φέρεται ταῦτα" μῆλα ὃ Ὁ) ποιήτὴς aA καὶ τὰς αἶγας» οἷον, μῆλ᾽ Oifg τε καὶ αἶγες ü ἰαύεσκον, 
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χαὶ ἡμεῖς δὲ δήπου μηλωτὴν καλοῦμεν καὶ τὴν. αἰγείαν δοράν. τὴν δὲ τῶν προβάτων i ἔνιοι οἰέην. τῶν δὲ ἀρ- 

χαίων ̓ Αἰττιχῶν τινὲς συναλιφὴν ποιούμενοι cy ἐκάλουν. καὶ φέρει xci χρῆσιν ' Eoutzztov ταύτην" "oc 

μάττειν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς καὶ τὴν ccv περιδεῖσϑαι περὶ τὴν ὀσφύν. (Vers, 476.) Τὸ δὲ, τὸν δεῖνω 

πρὸ γάμοιο τέλος ϑανάτοιο κιχείη; εἰ δή που πτωχῶν γε ϑεὸς, λυπουμένου πτωχοῦ λόγος ἐστίν. θο 

( Vers, 478.) Ὅτι ἀπειλὴ κατὰ πτωχοῦ ἀναιδοῦς τὸ, ἐσϑιε ἕκηλος ξεῖνε καϑήμενος 1 ἢ ἄπιϑ' ἄλλῃ, μή; σε 

νέοι διὰ δώματ᾽ ἐρύσωσιν οἷ᾽ ἀγορεύεις ἢ ποδὸς 1) καὶ χειρὸς; ἀπο"δρύψωσι δὲ πάντα; σὲ δηλ αδὴ 040v,1829 

ἢ πάντα τὰ τοῦ σώματος. (Vers. 480.) Τί δέ ἐστι τὸ ἀποδρύψωσι, προδεδήλωται. ( Vers. 479. ) Τὸ 

δὲ, oi ἀγορεύεις, ὡς οἷον μυστικῶς ἐῤῥέϑη τῇ σιωπῇ χαὶ ἐμφαίνει ῥητορικῶς μεγάλας δηϑὲ ν ἀτοπίας 

ῥημάτων. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς καὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα Ó ρος ἀπειλήσεται μὲν τῷ Ὀδυσσεῖ, μὴ τάχα καὶ πο- 

10 δὸς ÉAxy, πείσεται δὲ ἐχεῖνος τὸν τοιοῦτον ἑλκυσμόν. Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις τὸ τοῦ Ὀδυσσέως ὑπομενετικὸν, 

ὃ φανεῖται οὐχήκιστα καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. ἀφίησι γὰρ οἷα σπουδαῖος Ἀξναλύειν τοὺς ἄφρονας οἷς βούλον- 10 

ται. τοιούτου δὲ ἤϑους xci ἄλλοι uiv ζηλωταὶ οὐχ OÀL (ot , ὅσοι λεόντων δίχην ἐξουϑενοῦσι, καϑὰ καὶ 

644 ἀφελὴ τινὰ χνώδαλα, τοὺς βραχέος λόγου ἀξίους, ἀφιέντες τοιούτους ἕνα καὶ δύο καὶ πλείονας. περί- 

πύστοι δὲ χαὶ οἱ εὐγενεῖς Σπαρτιάται; παρ᾽ οἷς Κλαζομένιοι μὲν πρεσβεύοντες τοὺς ϑρόνους, ἔνϑα οἱ 

ἔφοροι χαϑήμενοι τὰ πολιτικὰ ἐχρημάτιζον , διαπραττόμενοι κατέχρισαν αὐ βΟλτϑο οἱ δὲ μαϑόντες οὐκ 

ἠγανάκτησαν. ἀλλ ἐκήρυξαν δημοσίᾳ, τὸ osa HE KAatoucviorg * ἀσχημονεῖν. ( Vers. 481. ) 20 

Ὅτι ἐν τῷ, ὡς ἔφαϑ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ὑπερφιάλως νεμέσησαν, οὐ ψεκτὸν τὸ ὑπερφιάλως, ἀλλ ἀντὶ 

τοῦ μεγάλως κεῖται. οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς γυμνωϑέντα τὸν Ὀδυσσέα ϑαυμάξουσιν ὑπερφιάλως, ἤγουν 

ὑπερφυῶς. εἶτα δηλῶν τοὺς ἐπὶ τῇ κατὰ TOU ᾿ΑΙντινόου νεμέσει λόγους φησίν. ( Vers. 482.) ὧδε δέ v6 
20 εἴπεσχε, νέων ὑπερηνορεόντων, ᾿Αντίνοε, οὐ μὲν xa ἔβαλες δύστηνον ἀλήτην. καὶ ὅρα τὸ ὑπερηνορεόν- 

των, ὡς δεινὸν ὃν ἔργον, ἐφ᾽ ᾧ xci οἱ ὑπερηνορέοντες δυσχεραίνουσιν. ( Vers. 484. ) eire ἐκφαίνων 
ὃ ποιητὴς, οἵαν οἱ τότε δόξαν εἶχον Ἀπερὶ ϑείας ἐναργε ίας, ποιεῖ τοὺς μνηστῆρας ἐπαγαγόντας οὕτως" 30 

οὐλόμενε, εἰ δή πού τις ἐπουράνιος ϑεός ἐστι, καί τὲ ϑεοὶ ξείνοισιν ἐοικότες ἀλλοδαποῖσι παντοῖον τελέ- 

ϑόοντες ἐπισερωφῶσιν, ἤτοι περιέρχονται, πόληας, ἀνϑρώπων ὕβριν TE χαὶ εὐνομίην, ἐφορῶντες. 
(Vers. 487.) xci ὕρα ὡς ἀντιτίϑησι τὴν ὕβριν τῇ εὐνομίᾳ, χκαϑὰ καὶ τῇ δίχῃ ἀλλαχοῦ, ὡς δηλοῖ τὸ, 

ὑβρισταὶ οὐδὲ δίκαιοι. ( Vers. 484. ) Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ, εἰ δή πού τις ϑεός ἐστιν, ἐλλειπεικῶς ἔχει. 

λείπει γὰρ ἴσως τὸ, τί ἂν γένηται: ἢ τί ἂν ἐρεῖς ; ἵνα λέγῃ ὃ ὅτι; οὐλόμενε, τί γενήσεται, & ϑεός ἐστιν "ὃ des 40 
παροινούμενος; “Σημείωσαι δὲ ὅτι ὃ σπουδαῖος ἀνὴρ, ὡς ἐκ τῶν ὑποκειμένων φαίνεται, φιλεῖται καὶ 
τοῖς ὑπερφιάλοις, χαὶ ἔχει μὲν συγκχρότησιν χαὶ ἀπὸ quiov. xci δῆλον αὐτὸ ἔκ τε μυρίων ἄλλων καὶ 

20 ἀπό τινος 02 Ἡγήμονος, ὃς δίχην γραφεὶς ἄφυκτον χαὶ προσελϑὼν ᾿Δλκιβιάδῃ € ἐπὶ βοηϑείῳ εὐστόχησεν' 

EE γὰρ ἐχεῖνος, ἔνϑα σαν τῶν δικῶν αἱ γραφαὶ. καὶ βρέξας. τὸν δάκτυλον ἐχ τοῦ στόματος , 0g 

φησιν ὃ γλυκὺς ̓ ϑήναιος, διήλειψε, ἤγουν ἀπήλειιμε τὴν δίχην. τοῦ “Ἡγήμονος. καὶ ὃ γραμματεὺς καὶ 

ὃ ἄρχων ἠγανάκτουν μὲν, ἡσυχίαν δὲ yov ̓ Αλκιβιάδου χάριν. ὁ δὲ τὴν δίκην γραψάμενος εὐλαβηϑεὶς 

ἔφυγε. καὶ οὕτω μὲν βοηϑεῖταί τις ὑπὸ φίλων ὡς μάλιστα. ὅτι δὲ διὰ σπουδῆς ἐ ἔστι χαὶ τοῖς ἐχϑροῖς, 

δηλοῖ καὶ τὰ κατὰ τὸν Ὀδυσσέα, οὗ ὑπε ἑρλαλοῦσιν. οἱ κακοὶ μνηστῆρες. σώζει δὲ αὐτὸν καί τις ἔχϑιστος 

μνηστὴρ, χαταφυγόντα εἰς αὐτὸν, ὡς εἴ που καὶ εἴς τι ἄσυλον ἄψυχον, ἢ καὶ ὡς εἰ ζῷον φεῦγον ϑῆραν 

εἴς τι ἄλλο ἐχϑρὸν προςφύγῃ, ὁποῖα πολλὰ γίνονται. διάφοροι γοῦν εἰς ἐχϑροὺς φυγαὶ περιάδονται 

εἴτουν καταφυγαὶ xal σωτηρίαι. Vm ἐκείνων. “Σημείωσαν δὲ ὡς εἰς τὴν ἐνταῦϑα ἐπιτραπέζιον χολὴν τῶν 

“μνηστήρων χρησιμεύει προσφυῶς Διφίλου τοῦ κωμιχκοῦ τὸ, ἀλλ᾿ ἀλείψας *rij χολῇ ἀπογαλε ακτίζεν τὸν δο 

4o δεῖνα ὥς περ τὰ παιδία. καὶ αὐτοὶ γὰρ κατὰ Ὀδυσσέως χολῶντες ἐϑέλουσιν ἀπότροφον αὐτὸν ποιεῖν. 

(Vers. 486 .) Τὸ δὲ παντοῖοι, ἀπορίαν λύει τινὰ, ἵνα μὴ τυχὸν 0 Αντίνοος εἴπῃ μὴ ἂν ἐν οὕτω πτωχικῷ 

σχήματι τὸ ϑεῖον φαντασϑήσεσϑαε; οἱ γὰρ παντοῖοι τελέϑοντες καὶ πτωχοὶ ἂν ἐπιφανοῦνται. xci οὕτω 

μὲν χρηστολογοῦσιν οἱ μνηστῆρες μεμφόμενοι τὸν "Avrívoov. ( Vers. 488.) Ὀδυσσεὺς δὲ οὐκ ἐμπάξετο 

μύϑων, οὔτε τῶν TOU Αντινόου δηλαδὴ, οὔτε οὖς ἔλεγον οἱ λοιποί" πάντας γὰρ μισεῖ, διὸ καὶ πάντας 

ἀνελεῖ. ἴσως δὲ καὶ ὃ ̓ Αντίνοος οὐκ ἐμπάζετο τῶν χατ᾽ αὐτοῦ νεμεσητικῶν μύϑων. (Vers. 489. ) Ὅτι 

τλήμονος ἀνδρὸς τὸ, ὁ δεῖνα ἐν μὲν χραδίῃ μέγα πένϑος ἄεξεν' οὐδ᾽ ἄρα δάκρυ χαμαὶ βάλεν ἐκ βλεφά- 
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ροιΐν, ἀλλ᾽ ἀκέων κίνησε χάρη καχὰ βυσσοδομεύων" ὃ καὶ προεγράφη. ὃ Τηλέμαχος δὲ νῦν οὕτω διά- 
χειται. δείχνυσι δὲ ὃ ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα καὶ ort δακρύων ἄξιον ἔπαϑεν Ὀδυσσεύς. ἔχει δὲ τὸ τλησικάρδιον 

ὃ νεανίας, ἐξ ὧν ὃ πατὴρ παρήνεσε τοιοῦτον εἶναι, εἰ καὶ κατὰ δῶμα ποδῶν ἕλκεται, ἢ βέλεσι βάλλε- 
ται. ( Vers. 4gi. ) £v δὲ τῷ, κίνησε κάρη, γοητέον ἐκ τῆς κεφαλῆς, τὸ xaT αὐτὴν λογιστικὸν, xe 

60 0 βουλευόμενος ὥρμαινεν. ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἐλάνϑανε κινῶν κάρη. ἴσως δὲ καὶ οὕτω ποιῶν ἠρέμα Ἀχαὶ 

βλεπόμενος οὐδὲν ἂν ἐδόχει ποιεῖν βαρύ. ( Vers. 494.) Ὅτι ᾿Αντινόῳ βαλόντι τὸν ξένον ἐπαρᾶται 
ἡ arm ἔνδοϑεν ἐνδιαϑέτως κατὰ ϑυμὸν, ὡς εἰ καὶ ἠκροᾶτο ἐκεῖνος, ei οὕτως αὐτόν σε βάλοι 
χλυτότοξος ᾿Απόλλων. ( Vers.496.) πρὸς 0 πὲρ ἡ ταμία Εὐρυνόμη i ἔφη" εἰ γὰρ im ἀρῇσι τέλος ἡμετέ- 

eno: γένοιτο, ovx ἄν τις τούτων γε εὔϑρονον ' Hà ἵκοιτο. δηλοῖ δὲ 0 τῆς γραὸς λόγος τὸ πάντας ἀξίους 

εἶναι ϑανάτου καὶ μὴ μόνον τὸν ᾿Αντίνοον. λεχϑείη δ᾽ ἄν ποτε τοῦτο χαὶ ἁπλῶς, ὅτε τις ἀτελέστατα τὸ 

εὔχεται. (Vers. 499.) ἡ δέ γε Πηνελόπη καταϑεμένη χακοὺς εἶναι πάντας διὰ τὸ κακοποιεῖν, ὑπερ- 045 

18ϑοκεῖσϑαι δ᾽ ὅμως ἁπάντων δηλοῖ τὸν *Avrívoov, εἰποῦσα" μαῖα, ἐχϑροὶ μὲν πάντες, ἐπεὶ χαχὰ μηχα- 
γόωνται" ᾿Αντίνοος δὲ μάλιστα μελαίνῃ Κηρὶ ἔοιχεν, 0 xara ἀνϑρώπου ἔστι λέγεσϑαι κακίστου ὄντος 
ἐν χαχοῖς. τιμᾷ δὲ τὴν Εὐρυνόμην μαῖαν εἰποῦσα ἡ δέσποινα, ἧς ὃ κατὰ μνηστήρων συλλογισμὸς 
ἐνταῦϑα τοιοῦτός τις οἱ μνηστῆρες xoxa μηχανῶνται" οἱ xcx& μηχανώμενοι ἐχϑροί εἰσιν" οἱ μνή- 
στῆρες ἄρα ἐχϑροί εἰσι. Τὸ δὲ, καχὰ μηχανόωνται , ἀτάσϑαλα μηχανόωνται μετ᾽ ὀλίγα φησί. 
(Vers. 496. ) Τὸ δὲ τέλος γράφεται xal τέκος» ἵνα λέγῃ i γραῦς οὕτως" ὦ ríxvov, εἰ γὰρ ἐπ᾽ ἀραῖς 

ἡμετέραις ἤγουν ὑπὲρ ἡμῶν δ᾽ “πόλλων γένοιτο, πάντες ἂν ἀπόλοιντο. (Vers. 508.) Ὁρα δὲ ὡς εὔ- 

μορφος ἡ πρὸς τὸν Ὀδυσσέα ἐντυχία ἐντεῦϑεν τῇ δεσποίνῃ προχαταβάλλεται. οἰχτισαμένη γὰρ μετῶχας 

λέσεται. xci οὕτως εὔοδα ἔσται τὰ ἐφεξῆς. (Vers. 500.) To δὲ, Κηρὶ μελαίνῃ ὁ ἔοικεν, ἐπίτασίς ἐστι τοῦ 20 

χακὰ μηχανόωνται. κακοὶ μὲν γάρ, φησι, πάντες, ᾿Αντίνοος δὲ οὐκ ἀπέοικε ϑανάτου. ( Vers, 501.) 
Ὅτι ἀνακεφαλαιούμενος διὰ τῆς Πηνελόπης ὃ ποιητὴς τὰ διὰ πλειόνων προσεχῶς περὶ Ὀδυσσέως 

10 λεχϑέντα φησὶν ἀσυνδέτως οὕτω κατὰ ἀπόστασιν" ξεῖνός τις "δύστηνος ἀλητεύει κατὰ δῶμα ἀνέρας 
αἰτίζων, ἀχρημοσύνη γὰρ ἀνώγει, τουτέστιν ἔνδεια χρημάτων. ἔνϑ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐνέπλησαν v^ ἔδο- 
σάν τε, οὗτος δὲ ϑρήνυϊ πρυμνὸν βάλε δεξιὸν ὦμον. ἔστι δὲ τὸ ἐνέπλησαν ἀκόλουϑον τῷ, πήρην κατέ- 
ϑηχεν ἐνπλείην. πρωϑυστέρως δὲ κεῖται τὸ, ἔπλησαν καὶ ἔδοσαν" πρῶτον γὰρ δόσις, εἶτα τὸ ἐμπίπλα- 
σϑαι. (ΜΝ εῖ5. 507.) Ὅτι δῖον ἐνταῦϑα τὸν Εὔμαιον καὶ ὃ ποιητὴς λέγει καὶ ἡ Πηνελόπη, πρὸ δὲ αὐτῶν 
xci ὃ Τηλέμαχος" ὃ καὶ σύμφωνόν ἐστι πρὸς τὸ, ὄρχαμος ἀνδρῶν. οὕτω καὶ κρείων ᾿Ετεωνεὺς, Μῆενε- 
λάου ϑεράπων, οὗ μέντοι δοῦλος ἐχεῖνος. ( Vers. 509.) Ὅτι τὸ προςπτύξομαι τὸν ξένον ἀντὶ τοῦ, 
προσείπω. διὸ ἐπάγει πρὸς ἑρμηνείαν τὸ, ἠδ᾽ ἐρέωμαι , πρὸς δεῖξιν τοῦ ταυτὰ ἐνταῦϑα εἶναι τὸ προς- 30 
πτύξομαι xci τὸ ἐρέωμαι. ( Vers. 513.) Ὅτι συνιστῶν τῇ δεσποίνῃ τὸν ξένον δεσπότην ὃ ὁ Εὔμαιος φησίν' 

20 εἰ γάρ τοι βασίλεια σιωπήσειαν ᾿Αχαιοὶ, ποῖ᾽ ὅ ys μυϑεῖται, ϑέλγοιτο κέ τοι φίλον ἢ ἤτορ. τρεῖς κὰρ δή 

μὲν γύχτας ἔχον, τρία δ᾽ ἤματ ESL ἐν κλισίῃ. (Vers. 516.) πρῶτον γὰρ ἔμ᾽ ἵχετο, τουτέστιν ἱκέτευσε, 
νηὸς ἀποδράς. ἀλλ᾿ οὔ πω κακότητα διήνυσεν ἣν ἀγορεύων. Ὅτι δὲ τὸ ἵκετο ἐνταῦϑοα τὸ ἱκέτευσε δηλοῖ, 

Ὀδυσσεὺς ἑρμηνεύσει μετὰ βραχέα ἐν τῷ, ἐπεί σε πρῶτον ἱκέτευσα. (Vers. 514.) Καί σημείωσαν ὅτε 
xarà τὸ σιωπώμενον ἔοιχεν Ὀδυσσεὺς πολλά τινα ἔξω τοῦ ϑμήρου ἀφηγήσασϑαι τῷ Εὐμαίῳ" ἃ γάρ του 

So πρὸς ἐχεῖνον εἶπεν, οὐδὲ ὡρῶν ὀλίγων τινῶν ἐδέοντο. εἰκὸς δὲ καὶ δητορικῶς τὸν “Ῥὔμαιον ψεύδενσϑαι, 
ὡς ἂν μεγαλύνῃ παρ᾽ αὐτῇ τὸν φίλον πτωχόν. Τὺ δὲ οἷα 0 γε μυϑεῖται, ὅμοιόν ἐστι f, οἷ᾽ ἀγορεύεις, 
ὃ πρὸ ὀλίγων εἶπεν ὁ ᾿Αντίνοος. Σημείωσαι δὲ καὶ τὸ, ϑέλγοιτο ἢ ἤτορ; οὔτε ἀπάτην ἐνταῦϑα δηλοῦν, 

οὔτε ἄλλο τι κακὸν, ἀλλ᾿ ἡδονὴν ἀβλαβῆ, ὑπερβάλλουσαν μέντοι καὶ ἐκπληκτικὴν καὶ ὡς οἷον ἐχστατικήν 4o 

τινα xci αὐτήν. (Vers.518.) εἶτα δεικνὺς παραβολικῶς 0 Εὔμαιος τὸ ἐν λόγοις μελιχρὸν τοῦ ξένου 646 
φησίν" ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀοιδὸν ἀνὴρ ποτιδέρκεται, 0g τε ϑεῶν ἐξ ἀείδει δεδαὼς Ene ἱμερόεντα βροτοῖσι, τοῦδ᾽ 

40 ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν ὅὁπποὶ τ᾽ ἀείδει, ὡς ἐμὲ κεῖνος ἔϑελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι. ( Vers, 521.) 
Καὶ ὅρα καὶ τοῦτο τὸ ἔϑελγεν, ὅμοιον ὃν τῷ ἀνωτέρω ῥηθέντι. Τὸ δὲ ποτιδέρχεται ἀοιδὸν, συννοού- 
μενον ἔχει καὶ τὸ ἀκούειν. οὐ γὰρ χρεία τοῦ ἀοιδοῦ ὡς μόνον προςδέρκεσϑαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούειν, ἐπεε 
καὶ οὕτω ϑέλγει, ἀκουόμενος δηλαδή. Τὸ δὲ ϑεῶν Ἐξ δεδαὼς , ϑεομαϑῆ καὶ ϑεόσοφον εἶναι δηλοῖ τὸν 



PA4AUW(2IA4IA4 P. Vs 522—545. 159 

ἀοιδόν. χρουστικῶς δὲ ἐχπεφώνηται τὸ, ϑεῶν ἕξ, χαϑὰ καὶ τὸ, ᾿Δρτέμιδι ξὺν, καὶ τὸ, ᾿Ιλιόϑι πρός. 

( Vers. 522.) Ὅτι καὶ ὃ Εὔμαιος ἀναχεφαλαιούμενος τὰ τοῦ Ὀδυσσέως ἐν ἐπι τομῇ » ὅσα γε αὐτὸς ἐξ 50 

ἐχείνου ἔγνω, λέγει τῇ δεσποίνῃ ὅτι, φησὶν, Οδυσσῆος ξεῖνος πατρώϊος εἶναι Κρήτῃ ναιετάων, oO 

Μίνωος γένος ἐστίν. ( Vers, 525.) ἔνϑεν ἵκετο πήματα πάσχων προπροκυλινδόμενος, ἤγουν ἱκετεύων, 

ἢ καὶ ἱκετευτικῶς ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ἥκων. στεῦται δ᾽ Ὀδυσῆος ἀκοῦσαι ἀγχοῦ Θεσπρωτῶν ἀνδρῶν 

ἐν πίονι δήμῳ, ζῳοῦ. ( εἴ8. 527.) πολλὰ δ᾽ ἄγει κειμήλια ὅνδε δόμονδε, ὁ Ὀδυσσεὺς δηλαδή" εἰ καὶ 

ὃ Εὔμαιος διὰ τὸ τῆς ἀνακεφαλαιώσεως σύντομον οὐ διεσάφησε. (Vers. 825.) Τὸ δὲ ὅϑι Μίνωος 

γένος ἐστὶν, ἱστορικῶς ἔφη διὰ πολυπειρίαν ὃ Εὔμαιος, ὥς περ καὶ τὸ ἀγχοῦ ᾿Ιϑάκης εἶναι τοὺς Θεσπρω- 

τοὺς καὶ πίονα δῆμον ἔχειν. τοῦτο δὲ ἢ διὰ τὸ ἐχεῖσε λιπαρόγεων, ἢ διὰ τὸ ἄλλως εὐδαιμονεῖν τὰ ἐκεῖ. 

10 περιάδεται δὲ ἐν ταῖς ἱστορίαις ὁ Μίνως ὡς καὶ εὐγενὴς καὶ λόγιος καὶ ἀνακαϑαίρων τοὺς πειρατάς. 

ἕτεροι δὲ καὶ αὐτὸν λῃστρικὸν ἱστόρησαν. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς Ὅμηρος μὲν ἀναλόγως καϑὰ ἥρως ἥρωος, οὕτω 

xci Δίωως Μίνωος ἔκλινεν. οἱ δὲ ὕστερον xoi ἰσοσυλλάβως ὡς Μενέλεως Μενέλεω, οὕτω καὶ Μίνως 

“Μίνω. "ἄλλοι δὲ καὶ ἄλλως ἔφασαν καινότερον, Ort ὥς πὲρ ᾿Αττικῶς Πετεὼς Πετεὼ καὶ πλεονασμῷ 60 

“Πετεῶο ἐν ᾿Ιλιάδι, καὶ ᾿Ανδρόγεως ᾿Δνδρόγεω καὶ ᾿Ανδρογέωο, οὕτω xci Mivog Μίνω καὶ Μίνωο. ἦν δὲ 

ἄν, φασι, καὶ ϑως AO wo, εἰ μὴ ἐκώλυε τὸ μέτρον ἐν τῷ, ἐξ ̓ ἀϑόω δ᾽ ἐπὶ πόντον ἐδύσατο κυμαίνοντα. 

( Vers. 525.) 4ὲ δὲ δύο προϑέσεις ἐν τῷ προπροχυλινδόμενος τὸ ἄγαν ὑποπτωτικὸν τοῦ ξένου δηλοῦσιν 

ἐν τῷ ἱκετεύειν. Τὸ δὲ στεῦται καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ διαβεβαιοῦται, ὑφίσταται ἀλλαχοῦ μέντοι καὶ τὸ ὑπι- 

σχνεῖσϑαι ἡ λέξις δηλοῖ, TO δὲ ἄγειν χαὶ νῦν ἐπὶ ἁψύχων κεῖται τῶν κειμηλίων. ( Vers. 530.) Ὅτι 

ἄνεσιν δηλοῖ “εὐφρόσυνον τὸ, οὗτοι δὲ ἠὲ ϑύρῃσι καϑήμενοι, rovríor πρὸ ϑυρῶν, ἑψιαάσϑων,1851 

20 ἢ αὐτοῦ κατὼ δώματα ἐπεὶ σφίσι ϑυμὸς ἐὔφρων, ἤγουν γλυκὺς, ἄπονος. τῆς παλαιᾶς δέ, φασιν, .3τ- 

ϑίδος ἑψιάσϑων εἰπεῖν δυϊκῶς ἀντὶ τοῦ ἑψιάσϑωσαν. ποιητικὴ δὲ λέξις τὸ ἑψιᾶσϑαι ἤτοι λόγον παίζειν" 

xci δασύνεται, ὡς δῆλον ἐν τοῖς ipso ἐκ τοῦ, ἐφεψιόωνται γυναῖκες, καὶ ἐκ τοῦ, ἀφεψιασάμην 1,106 

ἀφωμίλησα, ὡς ἐν ῥητορικῷ κεῖται λεξικῷ. ἐκ τούτου δὲ ἴσως εἴρηται καὶ Φιλέψιος, τὸ κείμενον παρὰ τῷ 
χωμικῷ. οἱ δὲ παλαιοὶ ἑρμηνεύοντες τὴν λέξιν φασὶν οὕτως" ἑψιᾶται ἀντὶ τοῦ, γελᾷ, παίζει, διαλέγε- 

ται" xal ἑψία παιδία, γέλως, χλεύη" καὶ ἑψίαι ἑορταί. εἴτε δὲ ἀπὸ τοῦ ἕπεσϑαι γίνεται εἴτε παρὼ τὸ 

ἕπω τὸ λέγω κατὰ πνευματισμὸν "Arrizóv , οὐκ ἔστι βεβαίως ἀπισχυρίσασϑαι. (Vers. 532.) ᾿Ιστέον δὲ 

καὶ, ὡς εἴ περ οἷ, ὡς ἐῤῥέϑη, ἑψιώμενοι ἔχουσι καὶ πλοῦτον, ἁρμόσει αὐτοῖς καὶ τὰ ἐφεξῆς. αὐτῶν 

μὲν γὰρ κτήματ᾽ ἀκήρατα κεῖτ᾽ ἐν oio, σῖτος καὶ μέϑυ ἡδύ" τὰ μὲν οἰκῆες ἔδουσι, καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς 

ἀλλαχοῦ προγέγραπται, ὅπου δυσφημοῦνται οἱ μνηστῆρες, ὡς ἀπὸ ἀλλοτρίων εἰλαπινάζοντες, διὰ τὸ 

3o μὴ ἄνδρα "εἶναι οἷος Οδυσσεὺς ἀρὴν ἀπὸ οἴκου ἀμῦναι. Καὶ ὅρα ὅτι ἀκήρατα φησὶ κτήματα οὐ τὰ τὸ 

ἀχέραια" ἔδονται γάρ" ἀλλὰ τὰ μὴ χειρόμενα πρὸς βίαν καὶ λῃστρικῶς. (Vers. 533.) Τὸ δὲ σῖτος καὶ 

οἶνος, ἑρμηνεία ἐστὶ τῶν ῥηθέντων κτημάτων. Οἰχῆας δὲ κἀνταῦϑα πάντας τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ λέγει, 

ὁποίας ἂν καὶ εἶεν τύχης. οὐ γὰρ δή mov τὰ τῶν μνηστήρων δοῦλοι μόνοι ἔδουσιν, ἀλλὰ πάντες 

οἱ αὐτοῖς οἰχειακοί, ( Vers. 536.) κρίνει δ᾽ ἐν τούτοις ἡ Πηνελόπη καὶ εἰλαπίνην εἶναι τὴν τῶν μνηστή- 

ρων iv τῷ τοῦ Ὀδυσσέως οἴκῳ δαῖτα, ἔνϑα ἤματά, φησι, πάντα εἰλαπινάξουσι πίνουσί τὲ οἶνον. 
Καὶ ὅρα δαπάνην ἄμετρον, εἴ περ ὁσημέραι γίνεται ὑπὸ τοσούτων ἀνδρῶν. Τὸ δὲ πίνουσί τε, συννοεῖται 
μὲν καὶ τῇ εἰλαπίνῃ γινομένῃ ἐκ τοῦ λάπτειν καὶ πίνειν, ἢ κατὰ εἴλας πίνειν, ἐξερωνήϑη δὲ ὅμως καὶ ἰδίᾳ 

πρὸς τὸ σαφέστερον. (Vers, 541.) Ὅτι Πηνελόπης εἰπούσης ἔνδον τῷ Εὐμαίῳ πρὸς τοῖς ἄλλοις, χαὶ 

ὡς εἴ περ Ὀδυσσεὺς ἔλϑοι, αἴψά xs "σὺν ᾧ παιδὶ βίας ἀποτίσεται ἀνδρῶν, Τηλέμαχος μέγ᾽ ἔἕπταρεν" 20 

647 ἀμφὶ δὲ δῶμα σμερδαλέον κονάβησε" γέλασε δὲ Πηνελόπεια, καὶ ἐπισπεύδει ἐλϑεῖν τὸν ξένον εἰς αὐτὴν, 

εἴ πως μάϑοι τι ἐξ αὐτοῦ ἀγαϑὸν περὶ τοῦ ἀνδρὸς, ὡς οἷα τεκμηραμένη τῷ πταρμῷ, ταχὺ τὸν Ὀδυσσέα 

σὺν τῷ τέκνῳ τὰς τῶν μνηστήρων βίας ἀποτίσεσθαι. ὄρνις γάρ ποτε ἦν τοῖς παλαιοῖς καὶ ὁ πταρμὸς, 
ἐπεὶ καὶ ἡ κεφαλὴ τιμία, ἐξ ἧς τὸ τοιοῦτον σύμβολον. διὸ καὶ προσεκυνεῖτο ὁ πταίρων" καὶ τὴν αἰτίαν 
λέγουσιν οἱ σοφοὶ, ἐν οἷς καὶ ᾿Αριστοτέλης. (Vers. 545.) ἔστι δὲ 0 λέγει στοχα"στιχῶς ἐνταῦϑα So 
ἡ ἸΠηνελόπη τόδε" οὐχ ὁράας, ὅ μοι υἱὸς ἐπέπταρε πᾶσιν ἔπεσσι; τῷ καὶ οὐκ ἀτελὴς ϑάνατος μνη- 

στῆρσι γένοιτο πᾶσι μάλα, οὐδέ κέ τις ϑάνατον καὶ Κῆρας ἀλύξοι, σημειοῦται δὲ τοῦτο ἡ γυνὴ, ἐξ 
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ὧν ἐπέπταρεν ὃ υἱὸς πᾶσιν οἷς εἶπεν αὐτή. ὡς εἴ 75 μὴ οὕτω γέγονεν ἤγουν μὴ ἐπὶ πᾶσιν ἔπταρεν, ἀλλ 

ἐν μέσῳ τῶν αὐτῆς λόγων, οὐκ ἂν ἐδήλου πάντας μάλα ϑανεῖν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι εὕρηται χαὶ παρὰ Ἥρο- 

δότῳ σημειώδης πταρμὸς, εἰπόντι, ὡς Ἱππίας ὃ ὃ Πεισιστράτου ἔπταρε καὶ ἔβηξε μεῖζον τοῦ συνήϑους 

4o καὶ ὡς πρεσβύλτῃ σεισϑέντων τῶν ὀδόντων εἷς ἔπεσε καὶ 1v σημεῖον. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι τὸ πταίρειν καὶ 
πτάρνυσϑαι λέγ ται κατὰ παραγωγὴν ὁμοίως τῷ ἄρνυσϑαι χαὶ τοῖς τοιούτοις, καὶ ὕτι ἐκ τοῦ πτῶ παρά- 
pee τὸ πταίρω κατὰ ὀνοματοποιΐαν, ὥς περ καὶ τὸ πτύρω ἐπὶ ἵππων, ἐξ οὗ ὃ πτυρμύς. (Vers, 542.) 
Ὅρα δ᾽ ἐν τοῖς Qu eios πάρισα, τὸ ἔπταρε, χονάβησε, γέλασε" δι᾿ ὧν γελᾷ οἷον ὁ τοῦ λόγου ῥυϑμὸς 

ἀναλόγως τῇ τοῦ συμβόλου χάριτι. εἴ Vers, 545. ) To δὲ ovy" ὁράας, ἢ ἀντὶ τοῦ vodg' ἐπεὶ νοῦς ὁρᾷ 

50 χαὶ νοῦς ἀκούει" ἢ xci ἀντὶ τοῦ ἄἀχούεις, ὡς ἂν εἴη αἴσϑησις ἀντὶ αἰσϑήσεως, οὗ τὸ ἀνά"παλιν 

ὃ ρος ἐρεῖ ἐν τῷ, οὐκ ἀΐεις ὅτι μοι ἐπιλλίζουσι μνηστῆρες; ἔδει γὰρ ἐκεῖνον εἰπεῖν ὁρᾷς. ( Vers. 54 1.) 10 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι TO, μέγα ἕπταρε, πρὸς πιϑανότητα κεῖται, ἵνα χαὶ ἔνδον ἀκουσϑῇ ὃ μέγας πταρμος. 

ἑρμηνεία δὲ τοῦ μέγα τὸ, δῶμα σμερδαλέον κανάχησεν ἢ κονάβηδεν. ἐγέλασε δὲ ἡ “Πηνελόπη, ἢ φαι- 

ψομένως xe ὁμοιότητα τοῦ ἐξεγέλασεν, ἢ καὶ χατὰ ψυχὴν, ὡς τὸ, ἐγέλασε νόος παρὰ τῷ Ὀππιανῷ. 
(Vers. 546.) Τὸ δὲ, ovx ἀτελὴς ϑάνατος μνηστῆρσι πᾶσι, καὶ τὸ, οὐδεὶς ϑάνατον ἀλύξοι , ταυτὸν δῆς 

θο λοῦσιν, ἐπίτηδες τῆς Πηνελόπης ἐμμενούσης τῇ φράσει "διὰ τὸ χαίρειν τῷ πράγματι. ( Vers. 554.) 

Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα χεῖται σχῆμα καινὸν ἤτοι coAoxogevig ἐν τῷ, μεταλλῆσαί τί £ ϑυμὸς κέλεται καὶ 

χκήδεά mig πεπαϑυίῃ. τὸ μὲν γὰρ ὀρϑὸν, ὅτι κέλεται αὐτὴν ὁ ϑυμὸς μεταλλῆσαί τι καὶ κήδεά περ 
839παϑοῖσαν. Ὁ δὲ συβώτης ἢ ὡς δοῦλος βαρβαρίζων ἢ καὶ τὴν ξ ἀντωνυμίαν ἀντὶ τῆς οἵ λαβὼν "ὡς 

εἴ up εἶπεν ὅτι ὃ ϑυμὸς αὐτῇ βούλεται μεταλλῆσαι, ἐπάγει τὸ πεπαϑυίῃ ἀντιπτωτικῶς. ὡς ἐὰν εἶπεν, 
αὐτῇ παϑούσῃ. ( Vers. 555. ) τὸ δὲ πεπαϑυίῃ, ἀσύνηϑες εἰς χρῆσιν. διὸ οὐδὲ περιλαληϑήσεται, εἰ 648 
μὴ μόνον ὅτι ἐκ τοῦ πήϑω ἀχρείου ἐνεστῶτος γίνεται, ὃς τὸ παϑεῖν δηλοῖ" ὅϑεν τὸ πάϑω:" ἐξ οὗ τὸ 
παϑήσω ὡς τυχήσω" οὗ παραχείμενος πεπαϑηκὼς, χαὶ χατὰ πάϑος πεπαϑώς" ὅϑεν ἡ πεπαϑυῖα, ὡς 

“Ἡρακλείδης ἐμπλατύνεται. , χαϑὰ καὶ προδεδήλωται. ( Vers. 557.) Ὅτι ἐσϑλὸς ἄγγελος ὧν καὶ ὃ Εὔ- 
μαιος καὶ αἴσιμα εἰδὼς, ὡς ἀλλαχοῦ διορίζεται ὃ ποιητὴς, λαλεῖ τι πλέον τῷ ξένῳ Ὀδυσσεῖ, ὧν ἐκ τῆς 

δεσποίνης ἤκουσεν. ἡ μὲν γὰρ ἔφη ἐνδῦσαι τὸν Ὀδυσσέα χλαῖνάν τε χιτῶνά τὲ ἑἵματα καλὰ, ὃ δὲ προς- 
τίϑησι xci τὸ, ὧν σὺ μάλιστα χρηΐζεις. σῖτον δὲ καὶ αἰτίζων κατὰ δῆμον γαστέρα βοσχήσεις, δώσει 
δέ τοι ὅς χ᾽ ἐϑέλῃσι. ( Vers. 559.) Καὶ ὅρα καὶ νῦν τὸ βοσχήσει ὡς ἐπὶ ἀλόγων λεχϑὲν ἀπὸ περισπωμέ- 
vov ῥήματος τοῦ βοσχῶ, βοσχήσω, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ βόσχημα καὶ ὃ βοσχηματώδης ἄνϑρωπος. μικχρο- 
πρεπὴς δὲ ἡ τῆς δεσποίνης ὑπόσχεσις xci οὐ βασιλικὴ, διὸ καὶ ἐδέησε τῷ Εὐμαίῳ εἰπεῖν d εἶπεν. 

10 eve; χαίως δὲ κἐσχημάτισται τὸ βοσκήσεις" ἄλλως γὰρ ovx ἔστι μέλλων τοῦ βύσχειν. ( Vers. 561. ) Ὅτι 30 
ἐν τῷ, Εὔμαιε, αἶψά x ἐγὼ γημερτέα πάντ᾽ ἐνέποιμι τῇ ΠΠηνελόπῃ, δι᾿ ἑνὸς y χατὰ φύσιν εἴρηται τὸ 
ἐνέποιμι, ὦ e δηλοῖ ὃ χατὰ δάκτυλον ποδισμὸς τῆς λέξεως. ἐσχημάτισται δὲ ὃ λόγος τῷ Ὀδυσσεῖ. λέγει 

γὰρ, ὡς ταχὺ ἂν τῇ Πηνελόπῃ γνηῃμερτέω εἴποι πάντα, ἐσαύριον δηλαδὴ μετὰ τὴν μνηστηροφονίαν. ὡς 
γῦν γε ψεύσεται χαὶ πρὸς αὐτήν. ( Vers. 563, js Ὅτι τὸ, ὁμὴν δ᾽ ἀνεδέγμεϑα ὁ ὀϊζὺν, ὅμοιόν ἐστι πάροι- 

μίᾳ τῇ λεγούσῃ, τὴν ἐμὴν κάμνεις γόσον, ὃ ψευδόξενος δὲ Ὀδυσσεὺς χαὶ τοῦτο φησὶν, ἐσχηματισμέ- 
νῶς εἰπὼν, ὅτι οἶδα cU περὶ ἐκείνου, ἤγουν τοῦ Ὀδυσσέως" ὁμοίαν γὰρ ἀνεδέγμεϑα χαχοπάϑειαν, 

ὅ περ ἀληϑῶς οὕτως ἔχει, δῆλον γὰρ ὅτι τε μάλιστα οἷδεν ἑαυτὸν, καὶ ὅτι πονῶν οὐκ ἂν ἦν ἀμέτοχος 
τοῦ πονεῖν. (Υ ετ5. 564.) Ὅτι ὃ μετὰ παῤῥησίαν βλαβερὰν προκαλούμενος εἰς ὅμοιόν τι εἴποι ἂν τὸ, 
ἀλλ᾿ ἀνδρῶν χαλεπῶν ὑποδείδια ὅμιλον, τῶν ὕβρις τε βίη τε σιδήρεον οὐρανὸν ἵκερ" 0 πὲρ ἐπὶ μεγίστου 
πολέμου λέγεται, ὡς καὶ προείρηται. καὶ γὰρ νῦν ὅτε μὲ ὃ δεῖνα κατὰ δῶμα κιόντα οὔ τι κακὸν ῥέξαντα 4o 
βαλὼν ὀδύνησιν ἔδωχεν, οὐδεὶς ἐπήρχεσε. (ετ5, 567.) Καὶ ὅρα τὸ, ὀδύνῃσιν ἔδωκεν, ἀντὶ τοῦ, ὠδύ- 

Ὡογῆσε, ῥηϑὲν xara ἄστείαν περίφρασιν. * (Vers. 572. ) Ὅτι ἀξιοῖ δι᾿ Εὐμαίου 0 ξένος, ἵνα εἴ περ βού- 
λοιτο ἡ δέσποινα περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἔρεσϑαι, ποιήσῃ οὕτως, ἀσσοτέρω χαϑίσασα παραὶ πυρί" diera γάρ 
τοί, φησι, λύγρ᾽ ἔχω" οἶσϑα καὶ αὐτὸς, ἐπεί σε LA ἱχέτευσα. δέεται ἄρα μάλιστα i ἱματίων ὃ Ὄδυσ- 

σεὺς οὕτω ῥιγῶν πρός τε ἑσπέραν χαὶ πρωὶ δὲ, ὡς προδέδεικται. δῆλον δὲ καὶ ἐντεῦϊγεν, οἷος ἦν καϊρὸς 

τῆς τοῦ Ὀδυσσέως οἴκου ἐπανελεύσεώς. ( Vers. 576.) Ὅτι ὃ δι᾽ ἀγγελίας. προκαλεσάμενος πτωχόν τινα, 
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ἰδὼν δὲ τὸν ἄγγελον κενὸν ἐλϑόντα, εἴπῃ ἄν" οὐ σύ γε ἄγεις; τί τοῦτ᾽ ἐνόησεν Been d " τινά που δεί- 

σας ἐξαίσιον; ἠὲ καὶ ἄλλως αἰδεῖται κατὰ δῶμα; κακὸς ὃ αἰδοῖος ἀλήτης. τοῦτο. E poo emm 

ὡς xci προδεδήλωται. (Vers. 578.) To δὲ ἀλήτης ; ἀρέηος Meu ui ἐν SUE τίχοις, As Sg 

τῷ τέλει. (Vers. 577.) Τὸ δὲ ἐξαίσιον, δηλοῖ μὲν τὸ ἔξω τοῦ αἰσίου. Ὑπὸ ὲ Lied IS p : Ἂ 

ἵνα δηλοῖ δείσας τινὰ ἄνδρα ἐξαίσιον, ἢ ἐπιῤῥηματιχῶς ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ ἔξω τοῦ δέοντος. o 

ἐν ᾿Ιλιάδι ἐξαίσιον Θέτιδος ἀρὰν λέγει τὴν ἄδικον. τινὲς δὲ τὸ δείσας ἐξαίσιον. καὶ ἀντὶ τοῦ μέγα φοβη- 

ϑεὶς εἶπον. (Vers. 678.) Τὸ δὲ ἢ καὶ ἄλλως αἰδεῖται, ἑτεροιοῦται κατὰ σχῆμα πρὸς τὸ Wig T S 

γὰρ ὀρϑὸν εἰπεῖν ἤ τινά nov δείσας ἢ zai ἄλλως αἰδούμενος. EC Vers. 580.) 0r. ἐπί rt i Ἢ μ᾿ o 

προβαλλομένου φόβον βίας χαλὸν εἰπεῖν τό" μυϑεῖται xara μοῖραν, ἃ πὲρ ἄν AE i is. S 

10 ἀλυσκαάζων ἀνδρῶν ὑπερηνορεόντων. ( Vers. 586.) ὁμοίως δὲ καὶ τὸ, οὐκ ἄφρων ὃ us i ur 

ms ἂν εἴη" οὐ γάρ πού τινὲς ὧδε κατὰ ϑνητῶν ἀνϑρώπων ἀνέρες ὑβρίζοντες σεασυακο perm E 
Koi ἄλλως δὲ τὰ τοιαῦτα οἰχεῖα ἐπί τινος λαλοῦντος εὔλογα. Ὅρα δὲ τὸ, οὐκ ἄφρων ὀΐεται, ἀντὶ 

φαίνεται, νομίζεται. ( Vers. 580.) τὸ μέντοι, & περ ἂν. οἴοιτο καὶ ἄλλος, ἐνεργητικῶς κεῖται nena 

γὴν συνήϑειαν “ἀντὶ τοῦ νομίζοι. καιρικὴν δὲ ἀναμονὴν δηλοῖ τὸ, ἀλλά σε μεῖναι ἄνωγεν ἐς ἠέλιον Áo 

649 χαταδύντα, ἤγουν ἄχρις ἑσπέρας. ( Vers. 595.) Ὅτι ποιμενικὸς λόγος τὸ, ὦ φίλ, ge μὲν ἄπειμι eu: 

καὶ κεῖνα φυλάξων, σὸν xci ἐμὸν βίοτον. Καὶ ὅρα τὸ κεῖνα.» τὰ πράγματα δηλαδή nS s dps m x 

σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον. ἀόριστον δὲ καὶ τοῦτο, καϑιὰ καὶ ἐκεῖνο, διὰ τὸ πρὸς εἰδότα ; ἔγεσ ἢ ee 

δ᾽, ὅτι φιλικῶς καὶ ἀδελφικῶς εἶπεν ὃ εὔνους δοῦλος πρὸς τὸν DEDE TO, σὸν καὶ ἐμὸν T P » 

(Vers. 594.) Ὅτε φιλοφρονικὸν 10, σοὶ δ᾽ ἐνθάδε πάντα μελόντων, ἤ του arp e n fe 

20 πρῶτα σάω, τουτέστι σῶζε, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις κεῖται, καὶ φράξεο ϑυμῷ, μή x pee πολλοὶ is à és 

φρονέουσιν ᾿Δχαιῶν, oUs ϑεὸς ἐξολέσειε, πρὶν ἡμῖν πῆμα γενέσϑαι. ( Vers. 99-) TL Mr s uo 
δειελιήσας, ἀντὶ τοῦ ἕως δείλης διατρίψας ἐνταῦϑα. διὸ περὶ δείελον neo ὃ παραγγεῖ tig t ος 
ἄπεισι. τὸ μέντοι εἰπεῖν δειελιήσας ἀντὶ τοῦ θρωματισάμενος τροφὴν δειλενὴν, οὐκ ἀρέσκει τοῖς πα ἀρῆς 

Ó ὺ yo ἴς ἢ it ἃ i ) xaT Αἰσχύ καὶ αὐτὸν ψέγειν δοκεῖ, τὸ πολὺ γὰρ τρεῖς ἦσαν τροφαί" ἄριστα δεῖπνα δόρπα τὲ κατ «Αἰσχύλον, mue) Moe edo 
ὃ αἰτιασά"μενός τινας, οἵ δὶς ἑκάστης ἡμέρας ἐμπιπλάμενοι ζῶσι" καὶ ἄλλως. δὲ ,δειελιήσας ἀντὶ To 

πρὸς δειλινὴν ὥραν γενόμενος κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἤγουν βαϑεῖαν μεσημβρίαν ἰδών. οἱ δὲ ἐπὶ τροφῆς 
δειλινῆς τὴν λέξιν νοοῦντες προφέρουσι Καλλιμάχου τὸ, δειελίην αἰτίζουσιν, ἄγουσι δὲ χεῖρας ἀπ δ ἘΞ 
τὴν πρὸς δείλην δηλα δὴ τροφὴν αἰτοῦντες. ἔνϑα σκεπτέον, ὡς εἰ ψεκτέον τὸ ἄλλως εἰς κόρον A 

ζεσϑαι ἀριστῶντα τινὰ χαὶ δορποῦντα καί που καὶ δειπνοῦντα, πῶς οὐ μαλιστα ψεκχτέον το καὶ ét 

So λινὴν τροφὴν προσίεσθαι τά τε ἄλλα, καὶ ὡς ἀεργίας αἴτιον; οὐκοῦν τὴν τοιαύτην τροφὴν ἀποῤ- 

ῥιπτέον ἐκ τῆς χαϑ' Ὅμηρον ἱστορίας, ἵνα μὴ νοῆταν ὃ ποιητὴς ἱστορῶν τροφὰς APTE, MIHOSR 

λαμβάνεσϑαι τέσσαρας. οὕτω δὲ κατά τινας καὶ τὰς TOU «Αἰσχύλου γεύοντος UTE δεῖπνα Gg Ps 
αἱρεῖσθαι. οὐδεὶς γάρ, φασι, δείξει ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ τρεῖς τροφαὶ λαμβάνονται. εἰ δὲ μέμνηται, gta 

στου καὶ δείπνου καὶ δόρπου, ἀλλ᾽ αὐτὰ δύο εἰσὶν, οἷα συνωνυμούντων τοῦ δείπνου καὶ τοῦ ἀρίστου 

xci τοῦ αὐτοῦ ποτὲ μὲν ἀρίστου, ποτὲ δὲ δείπνου ὀνομαζομένου. δῆλον δὲ, ὡς οὐκ ἄν τινὰ ϑορυβήσῃ 

ὡς ἐπὶ τρισὶ τροφαῖς τὸ παρὰ Μῆενελάῳ συμπόσιον, ἐν o ἰδιάζον τι κεῖται παρὰ τὰ χοινά. τῶ ds 

τες γὰρ ὁμιλοῦσιν" εἶτ᾽ ἀπονυψάμενοι πάλιν δειπνοῦσιν. ὡς παρετήρησαν οἱ παλαιοί. ( Marsosous 

Ὅτι ἀγαϑῆς ἐλπίδος προβολὴ τὸ, αὐτὰρ ἐμοὶ τάδε πάντα᾽ καὶ ϑεῷ μελήσει. ( Vers. 603.) Ort βρῶσιν T 

ἀρκοῦσαν δηλοῖ τὸ, πλησάμενος δ᾽ ἄρα ᾿ϑυμὸν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος. οὐ μαχρὰν δὲ τοῦ χορεσάμενος 

4o ἐστὲ τὸ πλησάμενος" ὅϑεν xci πλείη γαστὴρ ἡ εἰς κόρον πεπληρωμένη. (Vers. 6034) Ori e 
τῶν ἔνδειξις τὸ, μέγαρον πλεῖον δαιτυμόνων, τοὶ δὲ, ὀρχηστύϊ καὶ ἀοιδῇ τέρποντο.. εἰ δὲ καὶ πολύωρος 

ἡ δαὶς, ἔστιν ἐπαγαγεῖν καὶ τὸ, ἤδη γὰρ καὶ ἐπήλυϑε δείελον ἦμαρ, ἤγουν δείλη. ὡς γὰρ μέσον zjpeQ 
ἡ μεσημβρία, οὕτω καὶ δείελον ἦμαρ ἡ δείλη. ; 

ΟΟΜΜΈΝΤ. rN Opvss. Tox. II. à X 
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20 ἃ Ὀδυσσέως καὶ Ἴρου πυγμὴ quein: φαίνεται δὲ καὶ Hide Toig μνηστῆρσι xal παρ᾽ αὐτῶν 
δῶρα λαμβάνει. γίνεται δὲ καί τις. χοινολογία ἐν τοῖς ἑξῆς ᾿Οδυσσέως πρὸς Εὐρύμαχον. 

O4Y£ZZEIAZ X. OMHPOY PA ΨΩΙ414. 

30 Ὅτι ed aate iv roig πρὸ τούτων Ὀδυσσεὺς συλχνὸν καιρὸν τὰ γυῖα διαπετάσας, ὁπηνίκα γαυα- 
γήσας ἐνήχετο, ἀναγκαῖον. ὕστερον ἔγνω ἄμφω γούνατα κάμψαι καὶ χεῖρας ἐπ᾿ ἀγαθῷ, ὡς ἐῤῥέϑη, 
οἰκείῳ, οὕτως ἐνταῦϑα τὸ ἀνάπαλιν ἐκ μακροῦ χρόνου ἀγύμναστος τὰς χεῖρας. ὧν τὰ εἰς ῥωμαλεό- 
τητα πλάττεται ὑ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, τείνας αὐτὰς εἰς πυγμαχίαν ἐπ ̓ ἀνδρὶ ἐοιχότι ἔχειν πρὸς αὐτὸν ὁμοιό- 
Tyre, ὃς ἣν ὃ ἐξ Ιϑάχης Ἶρος» περὶ οὗ ῥηθήσεται. διὸ καὶ ἡ ἀνὰ χεῖρας ῥαψῳδία γνώρισμα ἐπιγρα- 10 

4o φικὸν ἔχει τὸ λεχϑῆναι Ὀδυσσέως χαὶ Ipov πυγμὴ, γενομένη δηλαδὴ πρὸς δείκλην μετὰ τὸ ἀναχωρῆσαι 
τὸν Εὔμαιον, ὃ ὅτε καὶ γαστέρες αἱ ῥηθησόμεναι ὠπτῶντο εἰς δόρπον. ( Vers. 1. sqq. ) ἄρχεται δὲ ταύ- 
τὴς ὃ ποιητὴς οὕτως" ᾿Ηλὃς δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος" ὃ πεὲρ ἑρμηνεύων. ἐπάγει" ὃς κατὰ ἄστυ πτω- 
χεύεσχεν ᾿Ιϑάχης" ἵνα εἴη πτωχὸς μὲν ὃ πτωχεύων, πανδήμιος δὲ ὃ τοῦ ὅλου τῆς ᾿Ιϑάκης ἄστεος. 
μετὰ δ᾽ ἔπρεπε γαστέρι μάργῃ, ἀξηχὲς φαγέμεν χαὶ πιέμεν. οὐ δέ οἱ ἣν ie, οὐδὲ Bin. εἶδος δὲ μάλα 
μέγας ἦν εἰσοράασϑαι. "Aovaioc δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσχε" τὸ γὰρ ϑέτο πότνια μήτηρ ἐκ γενετῆς. Ἶρον δὲ νέου 651 
κίχλησκον ἅπαντες, οὕνεκ᾽ ἀπαγγέλλεσχε κιὼν, ὅτε ποῦ τις ἀνώχγοι. ὃς δὴ ἐλϑὼν Ὀδυσῆα διώκετο 

50 οἷο "δόμοιο j ὡς εὐθὺς εἰρήσεται. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε ὃ παραφραστὴς Δημοσϑένης καλλιῤῥημονῶν πεζο- 

λογικῶς τὰ χατὰ τὸν "gov οὕτω γράφει" χαχόν τι πάνδημον οἷος ἐσθίων ῥαγῆναι δι᾿ ἡμέρας, χαὶ πολὺν 

ἄκρατον ἐκπιεῖν" xci Tw αὐτὸ τοῦτο γαστὴρ μόνον χαὶ σχῆμα τηνάλλως, τὰ δὲ ἄλλα ἀχρεῖος" xal 20 
ὅτι παράγωγον τοῦ πάνδημος τὸ πανδήμιος" καὶ ὅτι δυνήσεταί τις ἐγκαίρως πανδήμιον αἰνίξεσϑαί ποτὲ 
τὸν χοινὸν ζημιωτὴν, ὡς ἀπὸ τοῦ παρὰ τοῖς ὕστερον κολαστιχοῦ δημίου, ἐξ οὗ σκῶμμα πονηροῖς ἐπέ- 

X&TO τὸ, δημόκοινος, ὃς καὶ ἄνδραχνος ἢ) ἄνδραγχος ἐπεκαλεῖτο" xai Ort παρὰ τοῖς μεϑ' Ὅμηρον πτω- 

χὸς μὲν 0 δι᾿ ἔνδε Lacy τροφῶν ἐπαιτῶν ἀχολούϑως Ὁμήρῳ καὶ οὕτω τὴν γαστέρα βύσκων' πένης δὲ ὃ χερσὶ 
πονούμενος xci οὕτω ζῶν. τοὺς δὲ τοιούτους χειρομάχαν πληϑὺν ἔστιν ἐν τοῖς τοῦ ᾿4ϑηναίου εὑρεῖν. καὶ 

ὅτε τὸν πτωχὸν ἀστείως νεκρῷ εἴχασεν ὃ Μένανδρος εἰπών" ἄνϑρωπε πέρυσι πτωχὸς ἦσϑα χαὶ νεκρὸς, 

vvv δὲ πλουτεῖς. ( Vers.2. ) καὶ ὅτι τὸ, μεταπρέπειν γαστέρι μάργῃ; ἀστείως ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ, ἐκπρε- 

fU ἣν ἐπὶ γαστριμαργίᾳ, εἴτουν ἀπλησχίᾳ: τοῦτο γὰρ ἡ μάργη γαστὴρ, διαλελυμένως ῥηϑεῖσα ὁμοίως 
τῷ, πόλις ἃ ἄχρη xci τοῖς ὁμοίοις. ὅϑεν xci ἐπιφέρει διασαφητικῶς τὸ, ἀξηχὲς φαγέμεν. οὕτω δὲ χαὶ 

60 ὁ συλβώτης πρὸς τοῦ ᾿Αντινόου ῥηθεύ) ἂν μεταπρέπειν τῷ σύας βόσκειν, ὡς περ αὖ πάλιν καὶ δ᾽ ρος 3o 

ἀκούσοι ἄν mOÜcv τὸ, ὦ ̓ ρίγνωτε φαγεῖν. ταυτὸν γὰρ μεταπρέπειν xal ἀρίγνωτον εἶναι. εἰ δὲ καὶ 

τοιοῦτος ὧν ὃ γάστρις Ioog καὶ συνεξαντλῶν καὶ αὐτὸς τὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως οὐκ ἔσκωπται πρὸς τῶν ὑπερ-- 
φιάλων μνηστήρων ὡς μὴ φειδὼ τῶν ἀλλοτρίων ἔχων, καλῶς ἂν ὃ οἰκοδεσπότης Ὀδυσσεὺς λυπηϑείη; 

αὐτὸς ἀπ᾽ ἐκείνων ἀκούσας τοιοῦτόν τι σχῶμμα, καὶ εἴποι ἂν τὸ, ἀνόητος ὃ διδοὺς, εὐτυχὴς δ᾽ ὃ λαμ- 
βάνων" ὃ v oird τῶν τις Voregoy ἐνῶν ἔφη ἐπὶ τῶν κερδαινόντων ἔκ ποϑεν ἀνϑρώπου εἰχῇ δαπανῶντος. 

1834( Vers. 3.) ^Acj* χὲς δὲ τὸ ἀδιεχϑὲς εἴτουν συνεχὲς, ὡς ἀλλαχοῦ ἐγράφη. οἱ δὲ παλαιοὶ λέγουσι καὶ Urt 
ἀξηχὲς δεινὸν, μέγα, συνεχὲς, ἀδιάλειπτον, μεγαλόφωνον. εἴρηται δὲ παρ᾽ αὐτοῖς τὸ μεγαλόφωνον. διὰ 

τὸ πρὸ τούτων ῥηϑὲν, ἀζηχὲς μεμακυῖαι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν φαγεῖν ἀζηχὲς οὐ πάνυ πολλοὺς, τὸ δὲ 

ἀζηχὲς πιεῖν μυρίους ἀπώλεσεν, ὧν εἷς χαὶ ὃ μέγας ᾿“λέξανδρος, ὃς Μακεδόνι συμπίνων τῷ Πρωτέῳ, 
εἶτα ποτήριον λαβὼν δίχουν, 0 meg ἐν ἄλλοις ἡρμηνεύϑη, ἔσπασε μὲν γενναίως, ov μὴν δὲ ὑπήνεγκεν, 40 
ἀλλ ἀπεχλίϑη ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον, ἀφεὶς τῶν χειρῶν τὸ ποτήριον" καὶ ἐκ τούτου, φασὶ, γοσήσας 
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᾿ἀπέϑανεν. ἄριστα οὖν τοῦτό γε φρονοῦσιν ᾿Ινδοί" παρ᾽ οἷς, ὡς ἱστορεῖ Κτησίας, οὐκ ἔστι τῷ βασιλεῖ 

μεϑυσϑῆναι. παρὰ δέ γε Πέρσαις, ὡς φησι “Ιοῦρις, ἐφίεται τῷ βασιλεῖ μεϑύσκεσθαι ἡμέρᾳ μιᾷ, ἐν 

j τῷ Μίϑρᾳ ἔϑυον, ὅτε καὶ τὸ Περσικὸν ὠρχεῖτο" τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς τηνικαῦτα, εἰ δὲ ὃ Πέρσης 

Δαρεῖος, ὁ τοὺς μάγους ἀνελὼν, ἐπιγεγραμμένον &y& τῷ αὐτοῦ μνήματι τὸ, ἠδυνάμην καὶ οἶνον nium 

πολὺν καὶ τοῦτον φέρειν καλῶς, πολυπότης μὲν ἂν εἴη, μέϑυσος δὲ οὔ. ig δὲ διαφέρει βίας, ὅτε αὐτὴ 10 

μὲν ἐπὶ νεύρων κυριολεκτεῖται, ἡ βία δὲ ἐπὶ ἰσχύος ἢ δώμης. ( Vers. 4.) Τὸ δὲ, εἰδος δὲ μάλα μέγας, 

δύναται ποιῆσαι παρῳδηϑῆναι ἐπὶ τοῦ ἤρου τὸ, ὦ πόποι, ovx ἄρα σοί Y ἐπ᾿ εἴδεὶ καὶ βία "v.s Οὐχ' 

ἁπλῶς δὲ μέγας 0^ ρος, ἀλλὰ καὶ μάλα μέγας. διὸ μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ fovyctog προρρηϑήσεται, ὡς καὶ 

ἐν Ἰλιάδι ὁ Αἴας. οὔκουν τὸ ἁπλῶς μέγα ἢ μάλα μέγα οἶδεν ἐξαρκεῖν εἰς ἔπαινον, εἰ μὴ καὶ τινι ἀρετῇ 

10 ἐπιχοσμοῖτο. διὸ Τυδεὺς μὲν, μικρὸς ὧν δέμας, ἔπαινον εἶχε τὸ μαχητὴς εἰναι, μνηστὴρ δὲ, καλὸς μὲν 

ἰδεῖν, οὐ φρενήρης δὲ, σκώπτεται διὰ φρενῶν στέρησιν. λέγεται δ᾽ ὕστερον καὶ ᾿Δναξανδρίδης καλὸς 

ὧν τὴν ὄψιν καὶ κόμην τρέφων, ὅμως ὑπὸ πιχρίας παράβολος εἰναι καὶ διατοῦτο ψεκχτέος. ἡττώμενος 

οὖν ποτὲ καὶ δυσκολαίνων τὰς κωμῳδίας καὶ ταύτας κομψῶς ἐχούσας κατέτεμνεν εἰς τὸν λεβανωτον. 

οὐκοῦν οὐδὲ δ΄ Ιἠρος μάλα μέγας ὧν ἐπαινεῖται, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ σπουδαῖος είναι δυεῖν ἐπιϑέτων τὸ μὲν 

ix τοῦ μεγάλου βοὸς εἴληχε, τὸ βουγάϊος, (Vers.5.) τὸ δ᾽ ἐξ ἀρνὸς, χαϑὰ εἰρήσεται, ἤγουν τὸ -o- 

γαῖος. "Aoveiog γὰρ ἢ ὃ εὐχταῖος μητρὶ τῇ καὶ ϑεμένῃ αὐτῷ τοὔνομα, ὡς ἀπὸ τοῦ ἀρὰ ἡ εὐχὴ πλεονασμῷ 

τοῦ V πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐπιϑετικοῦ ἀραίου, ἢ 0 βοσκηματώδης καὶ προβατώδης κατὰ τὸ εὔηϑες, 

ἢ παρὰ "τῷ ἄρνυσϑαι καὶ ἀντιλαμβάνειν καὶ ἐντεῦϑεν ζῆν. ἀντιλαμβάνοι δ᾽ ἂν ὃ ρος ψωμὸν ῥαπί- 20 

σματος, καὶ κρέας κονδύλου, καὶ οἶνον ἀγγελίας τῆς ὅπου δήποτε. ὅτι δὲ τῶν κυρίων ὀνομάτων Tur 

20 καὶ ci μητέρες ἰδίᾳ ἐτίϑεντο τοῖς παισὶ, καὶ Εὐριπίδης δηλοῖ, ἔτι δὲ καὶ ὁ χωμικχός. Τὸ δὲ, ϑέτο μήτηρ, 

ϑέσει δηλοῖ καὶ οὐ φύσει εἶναι καὶ τὰ κύρια ὀνόματα. (Vers.6.) Τὸ δὲ, ἐκ γενετῆς, δῆλον ὡς; ἐχ 

τοῦ γενέσω μέλλοντος ἀχρήστου γενόμενον ὅμως αὐτὸ χρηστόν ἐστιν εἰς πᾶσαν γραφήν. τοιοῦτον δὲ καὶ 

ὃ γενέσω καὶ ἡ γένεσις καὶ τὸ γενέσιον καὶ τὸ σύστοιχον αὐτοῖς γενέϑλιον. 'loog δὲ κατὰ τὸν ποιητην 
παρὰ τὸ εἴρω τὸ λέγω καὶ ἀπαγγέλλω, ὅϑεν καὶ ἡ Ἴρις καὶ 0 Eguxe. (VWers.7.) Καὶ ὅρα ὡς πλατέως 

οὕτως ἐτυμολογεῖ τὸν ρον ἀναφανδὸν ὃ ποιητὴς, ἔνϑα δῆλον ὅτι ἐς τοσοῦτον ὁ Ἶρος ἐπένετο , ὡς καὶ 

τοῦ κατ᾽ αὐτὸν κυρίου ὀνόματος ἐχπεσεῖν, .ἀντικληρώσασϑαι δὲ τὸ ἐκ τοῦ δυστυχήματος, καϑότι πᾶσιν 

εἰς ἀγγελίαν χρήσιμος ἦν. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὕστερον Ἰροι καὶ πάντες οἱ ἐπαιτοῦντερ, καϑὰ καὶ Εἵλωτες Bt 

δοῦλοι ἀπὸ τῶν iv τῷ κατὰ Μεσσήνην ἕλει Εἱλώτων, οἱ roig «“άκωσιν εἰξαν δουλικῶς, καὶ ὡς oi 

τρυφηταὶ Σαρδανάπαλοι ἀπὸ τοῦ ὁμοίου Σαρδαναπάλου. οὕτω δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ «Τικινιου «Ἵικίνιοι 

So καλοῦνται ἰδιωτικῶς οἱ ἀγρίως κολλάζοντες, ὥς περ εἰ δεῖ τι καὶ ὑποπαῖξαι, καὶ τοὺς Νικολάους τὰ So 

μδλίπηκτα ἔχ τινος. ὁμωνύμου ἀνδρὸς εὑρόντος παραλαλοῦσι τινὲς, ἀπὸ τοῦ “Ναυχρατίτου σοφιστοῦ 

ἔχοντες ἀφορμήν" τὸν ὕμοιον δὲ τρόπον καὶ Μόλωνες οἱ πολυμεγέϑεις, ἀπὸ τοιούτου Μόλωνος. 

652 (Vers. 6.) Τὸ δὲ, νέου κίκλησκον ἅπαντες, ἐμφαίνει μὴ χρῆναι σκωπτικοὺς εἰναι τοὺς γέροντας. ἰδοῦ 

γὰρ τὸν τῆς ᾿Ιϑάκχης πτωχὸν οἱ νέοι Ἶρον καλοῦσιν, ὡς εἴ τις εἴποι ἀπαγγελέα,, οἷα τῶν μὴ τοιούτων, 

᾿Αρναῖον καλούντων ἐχεῖνον, τὸ ex γενετῆς ὄνομα, καὶ μὴ ἐθελόντων παίζειν κατὰ τοὺς νέους. δῆλον 

δὲ τὸ τοῦ ἀνδρὸς εὔηϑες καὶ ἐκ τοῦ ἀπαγγέλλειν ἔνϑα τις ἀνώγοι" ὅϑεν εἰχὸς ἦν καὶ μὴ ἀγαϑαῖς ἀγγε- 

λίαις αὐτὸν ὑπουργεῖν. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι ἀλήμονες μὲν καὶ ἄλλοι ἐν ᾿Ιϑάκῃ ἤσαν, ὡς προεδηλώϑη, χαὶ 

πτωχοί. διὸ καὶ οἱ μνηστῆρες μετ᾽ ὀλίγα ὑπισχγοῦνται τῷ Ὀδυσσεῖ, οὔ τινα πτωχὸν ἄλλον ἔσω μισγε- 

σϑαι αἰτήσοντα, ἀλλᾷ μόνον αὐτὸν τὸν Ὀδυσσέα. καὶ ὅμως ὃ Ἶρος ἦν ἰϑαγενὴς πανδήμιος, ὡς τῶν 

4o ἄλλων ἐπιγινομένων ὡς εἰχὸς τῇ πόλει ἀλημόνων δίχην καὶ αὖϑις ἀπιόντων μετὰ τὸ ξενισϑῆναι, παρὰ 

τινων. τοῦτον δὴ τὸν ρον καταγωνισάμενος Οδυσσεὺς οἰωνὸν εὕρηκεν ἀγαϑὸν, καὶ τῶν πρὸς μνηστῆραβ 

ἀεϑλευμάτων προάγωνα καὶ προγύλμνασμα. (Vers. 7.) Σημείωσαι δὲ τὸ ἀπαγγέλλεσκχεν " ὥφειλε μὲν áo 

γὰρ εἰπεῖν, εἶρεν, ἀφ᾽ οὗ δ᾽ Igog, ὡς ἐκ τοῦ ἀγγέλλειν ὃ ἄγγελος. Ὅμηρος δὲ ταυτόσημα ἔχων 'ἄμφω 

τῷ σαφεστέρῳ μᾶλλον ἐχρήσατο. τὸ γάρ τοι εἶρεν ὁμώνυμον ὃν ἐπεπρόσϑει πρὸς τὸ σαφές. οὕτω που 

καὶ “Ἑρμογένης περὶ τοῦ δεινὸς ποιούμενος λόγον εἰς παράδειγμα ἐχρήσατο τῷ αἰνὸς, ὡς rovrov ὃν 

δεινῶς εἰπεῖν xc αἰνῶς. ( Vers.8.) Τὸ δὲ, διώκετο οἷο δόμοιο, ἀντὶ τοῦ ἐδίωκεν ἐκ τοῦ ἰδίου οἴχου. 
Xa 
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ἐνεργητικὴν γὰρ σημασίαν ἔχει γῦν τὸ ἐδιώχετο. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ τοῦ Ἴρου à ὑνομαὰ φέρεται μέχρι καὶ 
vU» παρὰ τοῖς ὕπερϑεν Σινώπης , οἱ τὸν λίαν πτωχὸν ὑποβαρβαρίζοντες πτωχὸν ἄϊρον λέγουσιν, 
(Vers. 10.) ' Ὅτι διώκων ὃ pog. τὸν ξένον Ὀδυσσέα φιλονείκως ἔφη" εἶκε, γέρον, προϑύρου, μὴ δὴ 
τάχα καὶ ποδὸς ἕλκῃ. οὐχ ἀΐεις, ὡς καὶ προεγράφη, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν ὃ ἅπαντες, ἑλκέμεναι δὲ κέλον- 
ται; ἐγὼ δ᾽ αἰσχύνομαι ἔμπης. ἀλλ ἄνα, τουτέστιν ἀνάστηϑε, μὴ τάχα νῶϊν ἔρις χαὶ χερσὶ γένηται. 
ὃ δὴ προκλητικόν ἐστε τοῦ ἐφεξῆς ἀγῶνος. Καὶ ὅρα ὡς κατὰ τὸ σιωπώμενον ἐνένευον οἱ μνηστῆρες τῷ 
ἼἼρῳ κατὰ τοῦ Ὀδυσσέως οἷα παίζειν ἐϑέλοντες. (Vers. 11.) TO δὲ οὐκ ἀΐεις τί δηλοῖ, πρὸ ὀλίγων 

50 ἐῤῥέϑη. Τὸ δὲ ἐπιλλίζειν ἔοικεν ὁμοιότητα ἔχειν πρὸς τὸ ἐνιλλώπτειν, Ἀπερὶ οὗ γέγραπται ἀλλαχοῦ, 
ἔνϑα καὶ ἰλλὸς διείληπται ὁ Ó στραβὸς χαὶ ἑτερά τινα. ὕμοιον δὲ τι χαὶ τὸ δενδίλλειν πρὸς τὸ ἐπιλλίξειν. 
οἱ μέντοι ὕστερον ἐπὶ βασκανίας τὸ ἐπιλλίζειν φασί. δῆλον δ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ εἰρημένου. ἰλλοῦ ἔχουσιν ἄφορ- 10 
μὴν καὶ ἀλλάδες αἱ ἐν ᾿Ιλιάδι τοῦ ἐτυμολογεῖσϑαι, καὶ ὅτι πρωτότυπον τὸ ἴλλειν τοῦ ἐπιλλίζειν, καὶ ὅτι 
ἐκ τοῦ ἴλλειν γίνεται καὶ τὸ ἐξίλλε ΤΣ ἀφ᾽ οὗ xai ἡ ἐξούλης δίχη. ἔτι δὲ καὶ τὸ, coi δ᾽ ὑπίλλουσι στόμα; 
ἤγουν ὑποβάλλουσι κλείοντες οἷα ὀδὰξ ἐν χείλεσι φύντες. ( Vers. 13.) Τὸ δὲ, ἔρις καὶ χερσὶ γένηται, 
δηλοῖ ὡς τὸ παρὸν ἔρις ἐστὶν ἐν λόγοις. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς ἔφη" καί μὲν γεικείων προσηύδα, ὡς ταυτὸν 
ὃν νεικεῖν χαὶ ἐρίζειν, εἰ χαὶ τὸ μέν ἐστιν ἐν τῷ προσαυδᾶν, τὸ δὲ ἕ ἕτερον ἐν χερσίν. ( Vers. 15.) Ὅτε 
λόγους ὁ ξεῖνος ̓ Οδυσσεὺς λαλεῖ πρὸς τὸν ρον, ὁποίους ἂν συνετὸς πτωχὸς πρὸς ἕτερον φϑονερὸν σύμ- 

60 πτωχον, ELLO" δαιμόνιε, οὔτε τί σε ῥέξω xa*xóv, οὔτ᾽ ἀγορεύω, οὔτε τινὰ φϑονέω δόμεναι καὶ πόλλ 
ἀνελόντα, οὐδὸς δ᾽ ̓ ἀμφοτέρους ὅδε χείσεται, οὐδέ τί σε χρὴ ἀλλοτρίων φϑονέειν. δοκέεις δέ μοι εἶναι 
ἀλήτης, ὥς Do ἐγών. ὄλβον δὲ ϑεὸς μέλλει ὀπάζειν. τοῦτο δὲ ἐσχημάτισται, ὡς τοῦ ξένου. ἐλπίξοντος 

183 εἰσαύριον à ἀ γαϑὰ, οἷα τοῦ μὲν Ἴρου "Igov μενοῦντος, αὐτοῦ δὲ ὀλβισϑησομένου. ( Vers. 29); εἶτα 20 
ἐπάγει καὶ ᾿Οδυσσεὺς τῷ ἄφρονι Ipo ἀπειλητικὰ τοιαῦτα χερσὶ δὲ μή τι λίην προκαλίξεο μή μὲ χολώ- 

es, μή σε γέρων meg ἐὼν στῆϑος χαὶ χείλεα φύρσω αἵματος" ἡσυχίη δ᾽ ἂν ἐμοὶ καὶ μᾶλλον ἂν ἔτ᾽ εἴη 
αὔριον. ( Vers. 23.) οὐ μὲν γάρ τί σ ̓ ὑποστρέψεσϑαι ὀΐω δεύτερον ἐς μέγαρον “Ἱ]αερτιάδεω Οδιησῆος. 
καὶ ἔστι καὶ zie ̓ ἐσχηματισμένον. δηλοῖ μὲν γὰρ καταπονηϑήσεσϑαι τὸν ἴρον ἁπλῶς. ἄλλως δὲ 058 

10 προεκτίϑεται τὸ "αὔριον ἀνυσϑησόμενον κατὰ τῶν μνηστήρων" ped ὃ οὐχέτι δεύτερον παραβαλεῖ ὁ ὁ Ἶρος 
τῷ τοῦ Ὀδυσσέως μεγάρῳ. ( Vers. 17.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ χείσεται δηλοῖ μὲν τ τὸ χωρήσει: γράφεται δὲ 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς κοινότερον διὰ διφϑόγ, yov; ὡς ἀπὸ TOU χῶ, χείω, ἐξ οὗ καὶ χειὰ ἡ φωλεά. xol 
ἴσως μὲν μονήρης μέλλων τὸ τοιοῦτον ἐστὶν, ἴσως δὲ καὶ aer τὸ κείσεται, ἵνα ἢ ὡς περ χέω, κῶ, οὕτως 

χέω, χῶ τὸ χωρῶ, καὶ gent παράγωγον, ὡς χέημι" ἐξ ὧν ὥς περ χείσεται, οὕτω καὶ χείσεται- ἐκ δὲ 
τοῦ χέω καὶ χειὴ ἡ χρύψις τοῦ ὄφεως ἐν ᾿]λιάδι, κατὰ δέ τινας καὶ κισσύβιον παρὰ τὸ χεῖσϑαι , ὅ ἐστε 30 
χωρεῖν, τροπῇ τοῦ δασέος εἰς ψιλόν. ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου χέειν τοῦ κοινότερον λεγομένου οὐ μόνον χοξὺς, 

ὡς χαὶ πρὸ τούτων ἐγράφη, ffásrokio εἶδος" οὗ ἡ χλίσις χόεως, χοῦς, ὡς Πειραιῶς, ᾿Ερετριῶς, ἀλλὰ 
20 καὶ χοῦς ὃ αὐτὸς χοεύς" xci οὐ “μόνον ἀρσενικῶς, ἀλλὰ καὶ Ξϑηλυχῶς, οἷον, ζωμόν τε φέρει. ἐν χοὶ χρυσῇ. 

αὕτη δὲ καὶ πρόχους κατὰ σύνϑεσιν λέγεται, οἷον, φιάλην τελεπαστὴν χιόνος τε πρόχουν. τοῦ δὲ ῥηθέν- 

τος χόεως καὶ αἰτιατικὴ τὸν χοᾶ, ὡς τὸν Πειραιᾶ" ὅϑεν κτητικὸν ὃ χοαῖος, οἷον, αἰτεῖ σκύφον χοαῖον, 
καὶ πλήσας οἴνου Θασίου ὀλίγον ἐ ἐπιῤῥάνας. ὕδατος ἐξέπιεν, εἰπὼν" ὁ πλεῖστα πίνων πλεῖστα κεύφραν- 

ϑήσεται. Καὶ t ὅρα καἀνταῦϑα τὸν σκύφον ἀρσενικοῦ γένους, ἐξ οὗ τὸ, ἀναχαϑίσας ἔκλαιεν. “ἄσκυφος 

γενόμενος. x«i τοιάδε μὲν ταῦτα. (Vers.21. 2) To δὲ, χείλεα ioco αἵματος, ἀντὶ τοῦ δι᾿ αἵματος, 
κατὰ προϑέσεως ἔλλειψιν. τὸ μέντοι χοινὸν φύρσω αἵματι μετὰ δοτικῆς. ἔστι δὲ. φύρσαι τὸ polius 
καὶ συγχέαι. ὅϑεν καὶ φύρδην συγκεῖσϑαι τινὰ λέγονται. πρωτότυπον δὲ τὸ φυράσαι, ἀφ᾽ οὗ καὶ φύ- 4ο 
eaue τὸ ζύμωμα. ἐκ δὲ τοῦ φυράσαι χατὰ συγχοπὴν τὸ φύρσαι, ἵνα τῷ λόγῳ τούτῳ εἴη τὸ, χείλεα 
φύρσαι αἵματος, ῥηθὲν πρὸς ἁμοιότητα τοῦ, &À φιτον φύρσαι ὕδατος. Ἰστέον δὲ ὅτι τοῦ, χείλεα φύρσω 

«ἵματος,͵ προῆχταν σύνϑετον τὸ; αἱμόφυρτος μάχη παρὰ «Τυχόφρονι. ( Vers. 26.) Ὅτι. ἀντιλέγων 
ὃ ρος τῷ ξένῳ Ὀδυσσεῖ ἀναιδῶς, 1 ἵνα καὶ ἡ κορωνὶς. τοῦ ϑράσους ἐπιτεϑῇ, τὸ προκαλέσασϑ'αι δηλαδὴ 

3o τὸν ξένον εἰς ἀγῶνα ἐπὶ οἰκείῳ καχῷ, "φησίν" ὦ πόποι, ὡς ὃ μολοβρὸς ἐπιτροχάδην ἀγορεύει,. γρηὲ 
χαμιψοῖ ἶσος, ὃν ἂν χακὰ μητισαίμην κόπτων ἀμφοτέρῃσι, χαμαὶ δ᾽ ἐκ πάντας ὀδόντας γναϑμῶν 
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ἐξελάσαιμι συὸς ὡς ληϊβοτείρης. ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι καὶ οἵδε μαρναμένους. ( Vers. 31.) 
πῶς δ᾽ av σὺ eeripo ἀνδρὶ μάχοιο; Καὶ ὅρα μωρίαν τοῦ Ἴρου, εἴ yt δοξάζει ἁπλῶς μηδένα τῶν 
γεραιοτέρων ἀξιόμαχον εἰναν πρὸς ἄνδρα νεώτερον. διὸ καὶ Ὀδυσσεὺς τῷ τοῦ ἄφρονος λόγῳ συνϑέμε- 
aoc ἐρεῖν, μὴ εἰναι ἀνδρὶ νεωτέρῳ μάχεσθαι γέροντα δύην € ἔχοντα, μονονουχὲ λέγων, χρῆναν διαστῆξαν τὸν 
ρον. οὕτω πως" πῶς δ᾽ ἂν σὺ γέρων ὧν κακοπαϑὴς νεωτέρῳ ἀνδρὶ ῥωμαλέῳ μάχοιο; ἄλλως γὰρ 
οὐκ ἂν ὃ 'lpog λέγοι ὑγιῶς. (Vers. 46.) ΜΜολοβρὸς δὲ τίς ἐστι, προγέγραπται. 1 ἑλοῖος δὲ ὃ τοιοῦτος 
μὲν ὦν, ἑτέρῳ δὲ τὸ ὅμοιον ὀνειδίζων. Τὸ δὲ ἐπιτροχάδην παρατετηρημένως εἴρηται ἀντὶ τοῦ σπουδαίως 
καὶ κατ ᾿ἐπιδρομήν" τοῦτο δὲ διὰ τὸ κομματικὸν τῶν ἐννοιῶν τοῦ κατὰ τὸν Ὀδυσσέα λόγου. ἐν γὰρ στί- 
χοις δέκα ἔννοιαι κεῖνται ὑπὲρ τὰς δέκα. ϑυμὸν γοῦν πλαγίως ὀνειδίξει τῷ ̓ Οδυσσεῖ, ὡς οἷα δι᾿ ὀργὴν 

10 λαλοῦντι κομματικῶς. ( Vers. a]. ) Τὸ δὲ, you xopuot ἰσος, οἱ μὲν κατὰ τὸ πολύλαλον φασὶν, ὡς 
ἐν ῥητορικῷ δηλοῦται Aix ἕτεροι δὲ τὸ μὲν γρηὶ διὰ τὸ ῥυ" σὸν τοῦ προσώπου εἶπον. Τὸ δὲ καμινοῖ 4o 

διὰ τὸ ἐπιφαινόμενον μέλαν ὡς οἷον ἔκ τινος ἀσβόλης. ᾿Δρίσταρχος δὲ καὶ ᾿Ηρῳδιανὸς καμινώ φασι 
τὴν χκαμινεύτριαν, ἤτοι φρύττουσαν κριϑὰς πρὸς εὐχερεστέραν ἀλευροποιίαν. αἱ δὲ τοιαῦται κριϑαὶ 
καὶ χάχρυς δισυλλάβως καὶ ἐχτεταμένως ἐλέχομαά χατὰ «Αἴλιον Διονύσιον ϑηλυκῶς. ὅϑεν καὶ χκαταχαχρῦ- 
σαν παρὰ «Παυσανίᾳ μεταφορικῶς τὸ καταφρύξαι χαὶ συντρῖψαι. -“Κομανὸς δὲ σύνϑετον τὴν λέξιν τῆς 
καμινοῦς γοῶν φησὶν οὕτω καλεῖσϑαι διὰ τὸ papel τὰς ἶνας ὑπὸ γήρως. ( Vers. 28.) ἐν δὲ τῷ, κόπτων 

ἤτοι πλήττων ἀμφοτέραις, λείπει τὸ χερσὶν, ὡς καὶ ἐν τῷ, ἀμφοτέρῃσιν ἐδέξατο, ὃ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη. 
( Vers. ag. ) “ὺς δὲ ληϊβότειρα A διαβοσκομένη ἀλλότριον λήϊον, ijv ἐξωδόντιζον οἱ δεσπόται τοῦ χω- 
ρίου. ὃ νόμος δέ, φασι, παρὰ Κυπρίοις. ἀπειλεῖ δὲ τοῦτο ρος τῷ Οδυσσεῖ, ὡς ὅμοια δῆϑεν 

20 πταίοντι, καὶ τὸ αὐτοῦ “ϑέρος καταβοσχομένῳ τὴν εἰλαπίνην τῶν μνηστήρων. ἕτεροι δὲ ἐπέβαλον. εἰπεῖν, 

«κατασείεσϑαν φύσει τοὺς ὀδόντας τῇ ληϊβοτείρῃ συΐ. εἰ δὲ ἀληϑεύουσι, ζητητέον ἀπὸ μαρτυρίας πα- 

λαιᾶς. (Vers. 28.) Τὸ δὲ, ἐκ πάντας ὀδόντας, τὴν ῥηϑεῖσαν ἐξοδόντισιν συντίϑησι. ( Vers. 50.) Τὸ 

δὲ ζῶσαν ζώνυσϑαι τοὺς πυγμάχους δηλοῖ, ὡς μετ᾽ ᾿ λίγα. φαίνεται “σαφῶς ἐν τῷ, "Locoro μὲν ῥάκεϊ 50 
περὶ μήδεα Ὀδυσσεύς. καὶ τὸν ᾿Ιρον δὲ δρηστῆρες ἄγουσι ζώσαντες ἀνάγκῃ. Περὶ δὲ τοῦ τοιούτου ζώνυ- 
σϑαι καὶ ἐν τῷ κατὰ τὴν Ιλιάδα ἐπιταφίῳ ἀγῶνι διείληπται. Ιστέον δὲ, ὅτι ἐκ τοῦ ζῶσαι καὶ ἄλλα μὲν 

γίνονταί τινα; καὶ ὃ ζωστὴρ δὲ , xci τὸ napa “Σοφοκλεῖ 5 ζῶμα δίχα τοῦ σίγμα" οἷον, καὶ ζῶμα τοὐμὸν 

οὐ χλιδαῖς ἠσκημένον, ὃ ταυτόν ἐστι τῇ ζώνῃ, δι᾽ ἧς, φασὶ, τρία τινὰ δηλοῦνται, ζωστὴρ, μίτρα 
καὶ τόπος σώματος, καϑ' ὃν ζωνύμεϑα.. δῆλον δ᾽ ὅτι, χαϑὰ ἐκ τοῦ o καὶ ῥῶ γίνεται χωνύω καὶ ῥωνύω, 

-οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ζῶ, οὗ προστακτικχὸν τὸ ζῶσαι, τὸ ζωνύω. ἀφ᾽ οὗ ὡς χώνυμι, ῥώνυμι, οὕτω καὶ  ζώνυμε, 

30 καϑ' ἑτεροίαν 2 παραγωγὴν χαὶ τὸ ζωνύσχω" ὡς τὸ, ξωνύσκετο μίτρην. ( Vers. 31. ) Τὸ δὲ, πῶς ἂν σὺ 
ψεωτέρῳ ἀνδρὶ μάχοιο, γνωμικῶς λαλεῖται, χαϑὰ μετ᾽ ὀλίγα καὶ τὸ, (Vers. 53.) ov πως ἔστι “γεωτέρῳ 

ἀνδρὶ μάχεσθαι ἄνδρα γέροντα δύῃ ἀρημένον, ἤγουν βεβλαμένον τῇ καχοπαϑείῳ. τοιοῦτον γὰρ ἡ δύη, 
γινομένη χατὰ μὲν “Πλούταρχον ἀπὸ τοῦ δύο ἀριϑμοῦ, ἐπεὶ δυάζει, πῶς τὴν στοιχειαχὴν xad ὑγείαν 
ἑνότητα τὸ χακοπαϑὲς καὶ διαλύει τὴν ἕνωσιν διὰ τῆς φϑορᾶς, ἄλλως δὲ κοινῶς παρὰ τὸ δύω ῥῆμα" 

ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀδύνη, δύη τις οὖσα φύσει χαὶ αὐτὴ κατὰ τὸ ἀπλεόναστον, εἰ καὶ ἄλλως ἐκ τοῦ δύω κατὰ 

654 πλεονασμὸν γίνεται δύνη καὶ ὀδύνη ἢ κατὰ βάϑος δύνουσα. *( Vers, 32.) Ὅτι ἐπεί περ ἔδει καὶ ϑεα- 60 
"τὰς φίυρεῖναι τῷ τῶν πτωχῶν ἀγῶνι, ὡς ἐπὶ τῶν ἀέϑλων γίνεται, καὶ ἐρεϑισμοὺς εἴς ϑάρσος πλασϑὴη- 

-ψαν xa γέλωτας δὲ ὑποκινηϑῆναι ὡς ἐπὶ ἔργῳ ov σπουδαίῳ, γίνεται νῦν καὶ ταῦ τα, καὶ συναγερ-1830 
ϑέντες. οἱ μνηστῆρες ποιοῦσιν οὕτω. φησὶ γοῦν ὃ ποιητής ὡς oí μὲν πτωχοὶ πρὸ ϑυράων ὑψη- 

4o λάων οὐδοῦ ἐπὶ ξεστοῦ πανϑυμαδὸν ὀχριόωντο. Vers. 34. :) τοῖσι δὲ, ἢ τοῖϊν, ξυνέηγκεν ἱερὸν μένος 

᾿Αντινόοιο, ἡδὺ δ᾽ ἂρ ἐχγελάσας μετεφώνει μνηστήρεσσιν" ὦ φίλοι, οὐ μέν πώ τι πάρος τοιοῦτον ἐτύ- 

χϑη; οἵην τερπωλὴν ϑεὸς 1, ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα. ὃ ξεῖνός τὸ καὶ loog ἐρίζετον ἀλλήλοιϊν χερσὶ μάχεσθαι" 

ἀλλὰ ξυνελάσσομεν ὦχα. ὡς ἔφαϑ' οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀνήϊξαν γελόωντες. ἀμφὶ "δ᾽ “ἄρα πτωχοὺς 10 
καχοείμονας ἠγερέϑοντο. ( Vers, 44.) εἶτα ὃ δεινὸς ̓ Αντίνοος χαὶ ἔπαϑλον προτιϑεὶς οἰχεῖον τοῖς διὰ 

γοσεῤῥεὶ μαχομένοις φησί" γαστέρες αἵδ᾽ αἰγῶν χέατ᾽ ἐν πυρί: τάςδ᾽ ἐπὶ δόςπῳ κατεϑέμεϑα χνίσης τὲ 

xe) αἵματος ἐμπλήσαντες. ( Vers.46.) ὁππότερος δέ κε νικήσῃ κρείσσων ze γένηται, ὃς δὴ στίχος καὶ 
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ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται, τάων ἣν x ̓ ἐϑέλῃσιν ἀναστὰς αὐτὸς ἑλέσϑω. (Vers. 48.) αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν μεταδαίσεται, 

ἤγουν συνειλ απινάσει" ὃ περ σαφέστερον φράζων ak οὐδέ τιν᾽ ἄλλον πτωχὸν ἔσω μίσγεσϑαν ἐάσο- 

0 μὲν αἰτήσοντα. 0 καὶ αὐτὸ προσφυὲς ἔπαϑλον τῷ "περὶ δαιτὸς μαχομένῳ. ὡς οὖν ἤρεσκεν ὁ μῦϑος τοῖς 
μνηστῆρσι, τότε δὴ δολοφρονέων μετέφη ἡλδυσσεύς" Vers; 52. )o φίλοι, οὔ πως ἔστι νεωτέρῳ ἀνδρὶ 

μάχεσϑαι ἄνδρα γέροντα, ὡς προεγράφη, ἀλλά με γαστὴρ ὀτρύνει κακοεργὸς ἵνα πληγῇσα δαμείω. ἀλλ 
ἄγε νῦν μοι πάντες ὀμόσσατε καρτερὸν ὅρχον, μή τις ἐπ᾿ [ou ἦρα φέρων ἐμὲ χειρὶ παχείῃ πλήξῃ ἄτα- 
σϑάλλων, τούτῳ δέ nequ δαμάσσῃ. ( Vers. 58.) xai οἱ μνηστῆρες ἀπώμνυον ὡς M μὴ συνιέντες 

3o μῷ χατὰ δόλον λαλεῖ παίζων χαὶ οὐ σπουδάζων. Τηλέμαχος δὲ μετὰ τὸν ὅρχον ἀξιωματικῶς Ἀλαλεῖ τὰ 
ἑξῆς, εὐθὺς δηλωθησόμενα. (Vers. 44.) " [aréov δὲ ort τὸ, γαστέρες et αἰγῶν κέατ᾽ ἐν πυρὶ. xc ἑξῆς, 

ὃ Θρᾷξ Δημοσϑένης οὕτω παραφράξει" "αἰγῶν ἤνυστρα ταυτὶ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἀπέκειτο ἡμῖν. τούτων 10 
ἕν, εἰ δοχεῖ, τῷ νικήσαντι ἀϑλον ἀποφαίνωμεν. Ti δὲ τὸ ἤνυστρον, δηλοῦσι κάλλιον οἱ τὰ ζωϊκὼ ἦκρι- θ55 

βωκότες" οἱ τῇ γαστρὶ καϑὰ ἤνυστρον, οὕτω καὶ ἐχῖνον συγκληροῦσι. καὶ τοῦτο μὲν τοιοῦτον. ἃ δὲ ὃ Τηλέ- 
μαχος ἔφη, ἔχει οὕτω" ( Vers. 60.) ξεῖνε, eoe ὀτρύνει. κραδίη καὶ ϑυμὸς ἀγήνωρ τοῦτον ἀλέξασϑαι ἤγουν 

4o ἀποσοβῆσαι, τῶν δ᾽ ἄλλων μή τιν᾽ ᾿“Ιἰχαιῶν δείδιϑι" "ἐπεὶ πλεόνεσσι μαχήσσεται, ὅς χέ σε ϑείνῃ, ἤγουν 
ὃς ἄν σὲ τύπτῃ. (Vers. 64.) ἐπεὶ δὲ σφοδρὸς ὃ ὃ λόγος, λεαίνει τὸ τραχὺ τούτου δεξιῶς ὃ νεανίας ῥήτωρ 
xat οἰχονομίαν ἐπαγαγὼν κολακιχώτερον τὸ, ( Vers. 66. ) ξεινοδόκος μὲν ἐγὼν, ἐπὶ δ᾽ αἰνεῖτον βασι- 

λῆες, ᾿άντίνοός τὲ καὶ Εὐρύμαχος, πεπνυμένω ἄμφω. x«i αὐτὸς μὲν οὕτως, οἱ δὲ πάντες ἐπήνεον, ὡς 

τῶν ἀρίστων τῷ ἐπαίνῳ DÀ χϑέντων, οἷς εἰχὸς τους λοιποὺς ἐπαχολουϑεῖν. Καὶ ὃ ὅρα τὴν ἐν “αιρῷ ὑπό- 

πτωσιν τοῦ βασιλικοῦ. παιδὸς, ἐφ᾽ οἷς ἐζημιοῦτο οὐδὲν οἷα χερδαλέα φρονῶν. οὐχέτι γὰρ βασιλέα, 

ἢ γοῦν ἀλλὰ οἴχου ἄνακτας ἑαυτὸν "qu ἀλλὰ βασιλεῖς μὲν τὸν ᾿Αντίνοον καὶ τὸν Εὐρύμαχον ὀνομάζει, 20 

50 αὐτὸς δὲ ξεινοδόκος εἶναι τοῦ πτωχοῦ λέγει, ἀφϑόνητον ἐπιλεξάμενος ὦ ὄνομα. ( Vers. 33.) Πανϑυμα- 

δὸν δὲ ὀκριᾶσϑαι λέγει τὸ ὡς εἰκὸς ὁλοψύχως τραχύνεσϑαι. περὶ δὲ τοῦ τοιούτου ῥήματος ἐν ἄλλοις 
δηλοῦται. ἀφ᾽ οὗ καὶ λίϑος ὀχριόεις ὃ τραχύς. Ὡς Vers. 54,) Τὺ δὲ τοῖσι ξυνέηκε, δηλοῖ, ὡς xci ἀλλα- 

χοῦ φαίνεται, μὴ γενικῇ χαὶ αἰτιατικῇ πτώσει ἀεὶ συντάσσεσϑαι τὸ ξυνιέναι. “Ὅρα δὲ καὶ ὅτι. ρστό- 
λογεῖ κατὰ ἔϑος οἰχεῖον ὃ ποιητὴς τὸν κάκιστον ᾿Αντίνοον ἐν τῷ, ἱερὸν μένος ̓ Αντινόοιο, ὡς xoi μετ᾽ 

ὀλίγα ἱερὴ ἰς Τηλεμάχοιο φησίν. εἰ γὰρ xci κακὸς 0 ̓ Αντίνοος, ἀλλ᾽ εἶχε τινὰ ἐφ᾽ οἷς ἐχρὴν αὐτὸν ἐπαινεῖ- 

σϑαι. ( Vers. $5.) Τὸ δὲ ἐχγελάσας ἀντὶ τοῦ λίαν γελάσας, xar ἐπίτασιν συνήϑη τῆς εξ προϑέσεωρ" 

ἢ οὐ μόνον κατὰ νοῦν γελάσας, ἀλλὰ καὶ ἐκφήνας τὸν γέλων. καὶ ἔστι τοῦτο ἑτεροῖον τοῦ παρ᾽. 

“Ἡσιόδῳ ἐχγελάσαι τὸν Δία. τὸ μέντοι, Yo ἔχϑανον, uer ̓ ὀλίγα ὑπερβολὴν δηλοῖ γέλωτος " ἠρεμαιό- 

τερὸν δὲ τὸ, ἴσαν εἴσω ἡδὺ γελόωντες " ὑφειμένον δὲ πάντῃ τὸ, ἀνΐηξαν γελόωντες. 4ῆλον δὲ ὅτι 274 30 

ἧττον ἤ περ οἱ Τιρύνϑιοι φιλογέλωτες καὶ οἱ μνηστῆρες εἰσὶν ἐν οὐ δέοντι. οὔτε γὰρ σῖνος ἔχουσί τι 

σωματικὸν οὔτε Οδυσσεὺς οὔτε ὁ Ἶρος, οὐδὲ ὅ περ αὐτοῖς γίνεται, γελοιασμὸν ἔχει. ξενίζει γὰρ οὐδὲν, 
60 ἄνδρας ἐπαίτας ἐρίξειν περὶ δαιτὸς, εἴ γε καὶ πτωχὸς πτωχῷ κφϑονέει. καὶ νῦν μὲν ἰδίαις γνάϑοις γελῶ- 

σιν, ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ ἀλλοτρίαις, ὡς ἐκεῖ φανήσεται. χαὶ πείσονται τὰ χαὶ ϑαχρύων μὲν καὶ γέλωτος δὲ 

ἄξια. μνηστέον. δ᾽ ἐνταῦϑα τοῦ μεμψαμένου ἄκαιρον γέλωτα τὸν ἐπ᾽ ἀνθρώποις οἵ mt οὐκ ἂν γελῷντο. 
᾿Ανάχαρσις δὲ ἣν ἐχεῖνος" ὃς ἐν συμποσίῳ, γελωτοποιῶν μέν, φασιν, εἰσαχϑέντων, ἀγέλαστος διέ- — - 
μέινε, πιϑήκου δὲ ἐπεισαχϑέντος ἐγέλασεν, εἰπὼν ὅτι οὗτος μὲν φύσει γελοῖος ἐστὶν, ὃ δ᾽ ἄνϑρωπος 
ἐπιτηδεί ται. xoà δήπου χαὶ ὃ Ὀδυσσεὺς ἐνταῦϑα γελωτοποιὸς μὲν μὴ ὧν , τοῖς δὲ ἀκολάστοις μνη- 

183 7στῆρσι. κινήσας γέλωτα, ὁποῖον οὐ μόνον ᾿Ἵνάχαρσις ἐμίσηΝ σεν, ἀλλὰ καὶ ὃ καλὸς Εὐριπίδης ἐν τῷ, 
οἵ γέλωτος ἑἵνεκα ἀσχοῦσι χάριτας κερτόμους εὐπρεπεῖς ὄντες ἐν γέλωτι. καὶ τοίνυν ἐναριϑμήτέον ταῖς 4o 
τοῦ πολυμηχάνου Ὀδυσσέως ἐπινοίαις καὶ τὴν σκευωρίαν ἣν ἐτεχγνάσατο σκηνικῶς καὶ νῦν καὶ ἐν τοῖς 
ἑξῆς ἐπὶ εὐτελείᾳ καὶ τῷ ἐντεῦϑεν γέλωτι, καϑὰ καὶ ὅτε τὴν Τροίαν εἰσέδυ τὸ Παλλάδιον ὑφαιρησόμε- 
yog. xai τοιαῦτα μὲν ταῦτα. (Vers. 37. ) Τὸ δὲ, οἵην τερπωλὴν ϑεὸς ἤγαγεν εἰς τόδε δῶμα $ οἰκεῖον 
λέγεσθαι, ὅτε τί ποϑὲν ἀστεῖον ἀναςρανείη, ὁποῖόν τι καὶ νῦν, ὡς χαὶ ὃ ποιητὴς ἐπισημαίνεται, τὸ 
γελοιὰαστιχὸν τοῦ Ἴρου χαὶ τοῦ ξείνου ἐπεισόδιον. χαϑάπαξ γὰρ εἰπεῖν, ὃ διὰ πάσης τῆς ᾿Ιλιάδος σκυ- 

ϑρωπὸς ποιητὴς καὶ ὡς οἷον ΟΝ μυρίας ἱλαρότητας ἐν Ὀδυσσείᾳ σοφρίζεταν οὐ μόνον ἐν ἐκφράσεσι 
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καὶ ξενικαῖς διηγήσεσι καὶ ἀνδρῶν τρυφώντων ἐχϑέσει καὶ ἀοιδῶν αἷς οἱ τοιοῦτοι χαίρουσιν, ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῷ σκώπτειν χαὶ παίζειν, ὃ καὶ ἐνταῦϑα ποιεῖ μετὰ καὶ ποιητιχῆς χάριτος. τί γὰρ δεῖ εἰπεῖν καὶ τὰ 
λοιπὰ οἷς ὅσα χαὶ παῖδας ἡδέως τιτϑεύει τοὺς ἁπαλωτέρους xci ἁπλουστέρους ἀκροατὰς, οὐ μόνον ἐν 

τοῖς κατὰ τοὺς Φαίακας καὶ τὴν νεκυίαν, ἀλ"λὰ καὶ τοῖς πρὸς Εὔμαιον λαμπρῶς ἐψευσμένοις, χαὶ τοῖς 10 

πρὸς “Πηνελόπην καὶ ᾿4ϑηνᾶν. αὐτήν" οἷς ἐναβρύνων τὸν ῥήτορα ᾿Οδυσσέα ὁ ποιητὴς ἔφη τὸ, ἴσχε ψεύ- 

δεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα. (Vers. 39.) Τὸ δὲ ξυνελάσομεν, ἐχ μεξαφορᾶς, ἔοιχε ῥηϑῆναι 

ἕῴων, ἃ κατ᾽ ἀλλήλων ὡς εἰς μάχην ἐρεϑίζουσί τινὲς ἢ πληγαῖς 1 ἢ ὠϑισμοῖς. ἐπὶ τοιούτων γὰρ κυριο- 

λεχτεῖται τὸ ἐλάσαι. à: Vers, 44. ) Τὰς δὲ γαστέρας φύσχας τινὲς τῶν παλαιῶν ἡρμήνευσαν. ἁπλοϊχὸν 

δὲ καὶ ἀγροτιχὸν τὸ εἰς δόρπον τοιαύτας φυλάσσειν χνίσης πεπλησμένας καὶ αἵματος. Πόϑεν δὲ ἡ κνῖσα, 

10 xci ὡς προπε ρισπᾶται. χατὰ ᾿Ηρῳδιανὸν, οὐ προπολλοῦ εἴρηται. Τὸ δὲ κέαται ἤτον κεῖνται δῆλον ὡς 

᾿Ιωνιχόν ἐστι, χαϑὰ σὺν ἄλλοις καὶ τὸ δεδέαται παρ᾽ “Ἡροδότῳ ἀντὶ τοῦ δέδενται. (Vers. 46. ) To δὲ 

νικήσειν χαὶ τὸ κρείσσων τε γένηται, ix παραλλήλου ταυτὸ νοοῦσι, κείμενα xal ἐν τοῖς ἑξῆς" ὡς τε καὶ 

ἐν ᾿Ιλιάδι τὸ, κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε “ζώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ, ἀντὶ τοῦ νικητὴς ἐχείνου γένηται. 

(Vers. 55. ) "Ev δὲ τῷ, ἀλλά με γαστὴρ ὀτρύνει κακοεργὸς, ἀμφίβολον ποίαν λέγει γαστέρα, εἴτε τὴν 
ἑαυτοῦ, δι᾿ ἣν πάσχειν εἶπε καὶ πρὸ μιχροῦ, εἴτε τὴν ὀπτωμένην καὶ — ὡς ἐῤῥέϑη πρὸς ἔπαϑλον. 

εἰ δὲ ἴσως τὴν. οἰκείαν λέγει, πρῶτα μὲν σημείωσαν τὸ κακοεργὸς, εἷς ὃ "χρησιμεύει ᾿Αλέξιδος τὸ, εἴ τις 20 

656 ἀφέλῃ τοῦτ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ μέρος ἀπὸ τοῦ σώματος ἤγουν τὴν γαστέρα, οὐδ᾽ ἂν ἀδικοῖτ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς 

ov ὑβρίζοιτ᾽ ἂν ἑκών. νῦν δὲ διὰ ταύτην ἅπαντα γίνονται τὰ δυσχερῆ. εἶτα ϑετέον xci παρατήρησιν 

παλαιὰν σκώπτουσαν ῥητορικώτερον τὸν Ὀδυσσέα ini λαιμαργίῳ, λέγουσαν, ὅτε ἐν πολλοῖς ἡ Ὅμηρος 
20 λαίμαργον αὐτὸν παραδίδωσιν, ὡς καὶ ἐνταῦϑα pattes ats , καὶ ἐν TQ, ἀλλ ἐμὲ μὲν δορπῆσαν ἐάσατε. 

ὑπερβάλλει δέ, φασι, τῇ λαιμαργίᾳ, καὶ ἔνϑα οὐκ ἐν δέοντι χνωμολογεῖ περὶ γαστρὸς, ὃν ἐχρὴν εἰ καὶ 
ἐλίμωττε διακαρτερεῖν, 3 ἢ ἀλλὰ μετριάζειν τὰ περὶ τροφήν. λέγουσι δὲ χαὶ ὅτι ἐν τῷ, πένϑος μὲν ἔχω 

ivt φρεσὶν, ἡ δὲ γαστὴρ τάδε ποιεῖ, τοιαῦτα Ὀδυσσεὺς ἐλάλησεν, οἷα οὐδ᾽ ἂν ὃ Σαρδανάπαλος εἰπεῖν 

ἐτόλμησε, γέρων τε ὦν, Lines ἤσϑιεν. ἁρπαλέως χρέατ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδὺ, ὡς προείρηται» Τὸ δὲ 

χακοεργὸν τῆς γαστρὸς καὶ τὰς δι᾿ αὐτὴν ἔστιν ὅτε πληγὰς δηλοῖ μὲν καὶ ὃ παρὰ Πέρσαις καλούμενος 
βασιλέως φίλος, ὃς, καϑὰ εἰς πλάτος ἑτέρωϑιε κεῖται, χαμαὶ χαϑήμενος καὶ κυνιστὶ σιτούμενος τὸ 

παρατεϑὲν ἔπασχε πάνυ κακῶς" οὐχήκιστα δὲ χαὶ ἡ τοῦ Χαλκιδέως -Εὐφορίωνος ἱστορία, ὅς φησι 
παρὰ Ρωμαίοις προτίϑεσθϑαν πέντε μνᾶς τοῖς ὑπομένειν Boviou£* volg τὴν κεφαλὴν ἀποκοπῆναι πελέκει" ὅ0 

. xal εὑρίσκεσθαι τοὺς ὑπομένοντας τὸ κακόν" πλὴν τἀληϑὲς εἰπεῖν, καὶ διὰ γαστέρα, εὐγενῶς δέ πως, 

3o χκαϑὰ ἐκείνοις, γνενόμιστο, καὶ ὡς περ ἂν εἴ τινες ϑανάτῳ ἐχδιδοῖεν ἀνδρείως ἑαυτοὺς ἐν πολέμοις, 

ὅπως xata - τὴν ἐν ᾿Ιλιάδι ἔννοιαν γυναῖχες καὶ παῖδες καὶ κλῆρος αὐτοῖς ὕστερον περισώζωνται- 
οὕτω γὰρ καὶ ἐχεῖνοι ἔφερον ἕκαστος ἀφαιρεῖσιϑαι τῆς κεφαλῆς, ὥς τε τοὺς χληρονόμους κομίσασϑαι 
τὸ ἀϑλον. φησὶ δὲ ὃ ̓4ϑήναιοις χαὶ πολλάκις ἀπογραφομένους πλείους δικαιολογεῖσϑαι, καϑ' 0 δικαιό- 

τατός ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν ἀποτυμπανισϑῆναι. καὶ ὅρα τὸ ἀποτυμπανισϑῆναι, ταυτὸν ὃν τὸ, τὴν 
xeqaAny ἀποκοπῆναι. Καινὸν δ᾽ οὐδὲν διὰ πέντε μνᾶς τοὺς εἰρημένους ταῦτα πάσχειν, εἴ γέ τινες τῶν 
ἐχεῖ χαὶ ἄλλως εἰκῇ καὶ πρὸς οὐδὲν χρήσιμον ἐξανιστάμενοι τοῦ συμποσίου καὶ εἰς γῆν ὑπτιάζοντες προε- 
χαλοῦντο τὸν σφάξοντα καὶ ἐσφάζοντο πρὸς ἔνδειξιν ἀλογίστου φερεπονίας. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι γαστρὸς 

ὃ Ὀδυσσεὺς ἡττώμενος, ὡς ἔφη, ὀρϑῶς ἂν γάστρις λέγοιτο παρὰ τὸ γαστρίσαι, 0 δηλοῖ μὲν καὶ τὸ χορ- 
τάσαι, σημαίνει δέ, φασι, καὶ τὸ εἰς γαστέρα πλῆξαι. Καὶ ὅτι, ὥς περ ἀπλήστου σκῶμμα ὃ γάστρις, 

4o οὕτω καὶ ὃ γαστρίμαργος καὶ ὃ γαστερόπληξ καὶ ὃ παντοφάρυγξ καὶ 0 τραπεζεὺς “καὶ ὃ τραπεζολοιχὸς 4o 
xci ὃ κνισσολοιχὸς καὶ ὃ ἐνθεσίδουλος ἤτοι ψωμόδουλος᾽" ἔνϑεσις γάρ, φασιν, ὃ ψωμός" χαὶ ὁ τένϑης 
ὡς λίχνος" τένϑη γάρ, φασιν, ἡ λιχνεία" καὶ ὃ ̓ ϑυράπαξ' κατὰ δὲ Ἱππώναχτα καὶ ὃ μεσσηγυδορπο--: 

χέστης, ἤγουν ὃ 0g μεσοῦντος δείπνου πολλάκις ἀποπατεῖ ὡς πάλιν. ἐμπίπλασϑαι, (Vers. 56.) To δὲ, 

im "Toe ἦρα φέρων, τουτέστι χάριν, ὡς προδεδήλωται, παρηχήσεως οὐχ ἀπέοικεν, ὁποῖαι καὶ ἕτεραν 

προεδηλώϑησαν. (Vers. 65.) Τὸ 02, πλεόνεσσι ; μαχήσεται, κατὰ ποιότητα προσώπων ἐῤῥέϑη. ἄλλως 
γὰρ τοῦ ξεινοδόχου καὶ τῶν δύο βασιλέων, ἐν οἷς δοκεῖ τὸ πᾶν κεῖσθαι, πλείους πολλῷ οἱ λοιποὶ μνη- 

E 
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στῆρες, (Vers. 64.) Τὸ δὲ, ἐπὶ δ᾽ aiveirov βασιλῆες, ἢ ἀντὶ τοῦ ἐπαινοῦσι xoi oi βασιλεῖς ὁμοίως 
τῷ, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον, 0 περ εὐθὺς ἐπάγεται, ἢ ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ δὲ, ἤγουν σὺν ἐμοὶ, συγκατατί- 
ϑένται καὶ οἱ βασιλεῖς, ὁ Εὐρύμαχος δηλαδὴ καὶ ὁ ̓ Αντίνοος" oUg, ὡς διείληπται, χκαταδημαγωχγεῖ. 
εὐμεϑόδως ὃ Τηλέμαχος, μειλισσόμενος τὸ ὑβριστικὸν αὐτῶν καὶ ἀτάσϑαλον. ( Vers. 67.) Ὅτι τὸν 
τοῦ Ἴρου καὶ τοῦ ξείνου διασχευάζων ἀγῶνα φησί" ζώσατο μὲν ῥάκεσι περὶ μήδεα Ὀδυσσεύς" φαῖνε δὲ 
μηροὺς καλούς r6 μεγάλους τε. φάνεν δέ οἱ εὑρέες ὦμοι, στήϑεά τε στιβαροί τε βραχίονες" ταῦτα δὴ». 

50 ἐξ ὧν καὶ ὁ Φαίαξ “αοδάμας ἐχαρακτήριζεν ἀγαϑὸν ἀϑληλτήν. ( Vers. 69.) &oixe γὰρ τὰ περὶ πρόσω- 
πον ἠλλοιῶσϑαι μόνα, ἐξ οὗ καὶ ἦν αὐτὸν γνωρίζεσθαι. τὰ δ᾽ ἄλλα οὐ μόνον ὡς εἶχε φύσεως ἐχφαί- 
νεται, ἀλλὰ xci εἰς κάλλιον μεταπλάττεται. φησὶ γάρ" αὐτὰρ AOwvn ἄγχι παρισταμένη μέλεα ἤλδανε 
ποιμένι λαῶν. φρόνησις δὲ καὶ ἡ τοιαύτη ᾿4ϑήνη: xo ἣν κρίνας ὃ Ὀδυσσεὺς μὴ δεῖν εἶναι δειλιᾶν 10 
καὶ ὑποτρέμειν, ἑαυτοῦ ἐστὶ, καὶ ϑαῤῥεῖ τὸν ἀγῶνα, ὡς εἰ καὶ λέων ἀνδρεῖος μὲν ὧν καὶ ἄλλως, &v- 
δρειότερος δὲ ἀπεχβὰς ἐν τῷ ἐρεϑίζεσϑαι. (Vers. 73.) διὸ καὶ οἱ μνηστῆρες ὑπερφιάλως, ὡς καὶ 
προεῤῥέϑη, ἀγασσάμενοι εἶπον κατὰ λόγον ἠϑοποιίας" ἢ τάχα Ἶρος ἄϊρος ἐπίσπαστον κακὸν ἕξει, 
οἵην ἐκ ῥακέων ὃ γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει. 0 δὴ ἁρμόζοι ἂν ἀνδρὶ ἀφανεῖ μὲν τὰ ἔξω, ἄλλως δὲ πρακτικῷ. 
Ζητήσεως δὲ ἄξιον ἐν τῇ τῶν μηρῶν γυμνώσει, πῶς οὐχ ἐξεκαλύφρϑη καὶ ἡ οὐλὴ, τὸ τοῦ Οδυσσέως, ὡς 
μετὰ ταῦτα φανεῖται, μέγα παράσημον. ( Vers. 67.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι τὸ, ξώσατο ῥάκεσιν, ἐμφαίνεν 
μὴ ζώνῃ χρᾶσϑαι τοὺς πυγμάχους καὶ οὕτως ἀναστέλλειν τὸ ἱμάτιον, ἀλλ᾿ ἀποδυσαμένους, εἶτα ἱματίῳ 
ξώνυσϑαι, ὡς ἐνταῦϑα Ὀδυσσεὺς ἐξώσατο ῥάκεσιν" ὧν γυμνωθεὶς μήδεα μὲν καλύπτει, φαίνει δὲ μη- 
ροὺς xci ὥμους καὶ στήϑεα καὶ βραχίονας" ὃ τὴν ῥηϑεῖσαν γύμνωσιν φράζει. (WVers.70.) ᾿4λδαίνειν 

60 δὲ τὸ "αὔξειν, παρὰ τὸ ἅλλεσϑαι, ἢ παρὰ τὸ ἀλϑαίνειν, διὰ τὸ προδηλωϑὲν συγγενὲς τοῦ ὃ καὶ δ΄, 20 
πρωτότυπον δὲ τοῦ ἀλδαίνειν τὸ ἀλδῶ, ἀλδήσω, ἐξ οὗ xci τὸ ἀλδήσκω, καὶ ποταμός mov ἄλδησκος 
ϑρεμμάτων ϑεραπευτιχός. (Vers. 73.) Τὸ δὲ, Ἶρος ἄϊρος, ταυτὸν τῷ, loog κακόϊρος, καϑ' ὁμοιό- 
τητα τοῦ, χακοΐλιον οὐχ ὀνομαστὴν, xci τοῦ, ὕπνος cmvoc παρὰ Σοφοκλεῖ, καὶ τῶν ὁμοίων, ἢ καὶ 

ἄλλως » ἄϊρος ὃ μηκέτι. ἐσόμενος Ipoc, ἀλλὰ τεϑνηξόμενος. ᾿Επίσπαστον δὲ κακὸν τὸ αὐθαίρετον, καὶ 
0 τις καϑ' ἑαυτοῦ ἐπισπᾶται, xc ὁμοιότητα, ὥς φασι, ζῴων δελεαζομένων καὶ ἐπισπωμένων ἑαυτοῖς. 

1838ὔλεϑρον" ὃς δὴ καὶ οὐ μόνον κατὰ Ἀδέλεαρ γίνεται, ἀλλά ποτε καὶ διὰ ϑυμόν. οὕτω γὰρ καὶ σῦς καὶ 
ἄρκτος πίπτει καὶ λέων καὶ πάρδαλις, ἐξὸν ὃν διεκφυγεῖν τὸ κακὸν, εἰ μὴ ἐπεσπῶντο αὐτό. ᾿Επιγουνὶς 
δὲ τί ἐστε, προείρηται. ( Vers. 75.) Ὅτι Οδυσσέα μὲν ἤλδανεν, ὡς εἴρηται, σωμασκήσασα ἡ ̓ 4ϑηνᾶ, 057 
οἷα ϑαῤῥοῦντα, * Ipog δὲ ἀνάπαλιν πάσχει, ταραχϑεὶς τὴν ψυχὴν εἰς τοσοῦτον, ὥς τε xci τρέμειν. ϑρα- 
σύδειλος γὰρ ἐν τοῖς μάλιστα φαίνεται ὃ ἀνήρ. φησὶ γοῦν ὃ ποιητὴς οὕτως" (Vers. 76.) Ἴρῳ δὲ 50 

το χαχῶς ὠρίνετο ϑυμός. ἀλλὰ καὶ ὡς δρηστῆρες ἄγον ζώσαντες “ἀνάγκῃ, τουτέστιν ἐν βέᾳ, δειδιότα. 

0 ἑρμηνεύων ἐπάγει" ΑΥ̓͂ ετ5. 77.) σάρχες δὲ περιτρομέοντο μέλεσσιν.  ( Vers, 79.) ἐξεδειμάτωσε δὲ 
αὐτὸν ἄλλως ἡ τοῦ ᾿Αντινόου ἐνιπὴ, εἰπόντος" νῦν μὲν μήτ᾽ εἴης βουγάϊε μήτε γένοιο, εἰ δὴ τοῦτόν γε 
τρομέεις καὶ δείδιας αἰνῶς, ἄνδρα γέροντα, ὡς καὶ ὃ ξένος ἔφη, (Vers. 81.) δύῃ ἀρημένον παροξυ- 
τόνως δίκην παραχειμένου, ἢ προπαροξυτόνως, ἀρήμενον, ὡς τὸ ἀκαχήμενον. (Vers.82.) εἶτα 
ἐπιφέρων τὸ φοβερὸν φησίν" &AX ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται, αἴ κέν σε οὗτος 12103] 

20 χρείσσων τε γένηται, ὡς καὶ προεγράφη, πέμψω σ᾽ ἤπειρόνδε "βαλὼν ἐν νηὶ μελαίνῃ, eig" Eyerov βασι- 
λῆα βροτῶν δηλήμονα πάντων, ὃς ἂν ἀπὸ ῥῖνα τάμῃσι καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ. ( Vers. 87.) μήδεά τ᾽ 
ἐξερύσας δῴη κυσὶν ὠμὰ δάσασϑαι. ὅτε δὲ ταῦτα εἰς πλέον ἐξεϑρόησε τὸν ρον, δηλοῖ τὸ ἐφεξῆς " 
τῷ δ᾽ ἔτι μᾶλλον ὑπότρομος ἔλλαβε γυῖα" καὶ τὸ μὲν τρέμειν οὐκ ἀφίει τὸν Igov ϑαῤῥεῖν. (Vers. 76.) οἱ δὲ 4o: 
ὅμως ἐς μέσον ἄναγον, κατ᾽ ἀνάγκην δηλαδὴ καὶ τοῦτο. Καὶ σημείωσαι ὅτι, καϑάπερ τὸν ξεῖνον ᾿Οδυσσέα 
οἱ ἀγαϑοὶ ἐϑάῤῥυναν λόγοι, οὕτω τὸν Igov κατέβαλον αἱ ἀπειλαὶ καὶ προςχατειργάσαντο. ( Vers, 75.) 

So'Ioríov δὲ καὶ Ἀὕτι τὸ, κακῶς ὠρίνετο ϑυμὸς, πρὸς διαστολὴν εἴρηται τοῦ ἄλλως ὀρίνεσϑαι. ὀρίνεται 
γάρ τίς ποτε καὶ καλῶς χατὰ τὸν εἰς πόλεμον ὀρινόμενον καὶ ϑαρσαλέως μαχόμενον. (Vers.77.) Τὸ 
δὲ δειδιότα προτάξας τοῦ περιτρομέεσϑαν, μετ᾽ ὀλίγα ἑτέρως ποιεῖ ἐν τῷ, περιτρομέεις καὶ δείδιας 
αἰνῶς, & περ τὸν αὐτὸν ἔχει νοῦν. -ἔστι γὰρ ταυτὸν τρέμειν καὶ δεδιέναι αἰνῶς. (Vers. 719.) Περὶ δὲ 
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βουγαΐου ἀκριβέστατα, ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Πλιάδα γέγραπται. ἔχει δέ τι ὅμως! ὃ a λόγος, μὴ καὶ τῷ Too 

658 ἁρμόζον, οἷον τὸ, ἐπὶ βοὶ τουτέστιν ἀσπίδι, γαίειν, ὅ ἐστι ; γαυριᾶν. τοῦτο “γὰρ “Δἴαντι μὲν οἰκεῖον, áo 

οὐχέτι δὲ καὶ τῷ Ἴρῳ. τὰ δ᾽ ἄλλα εὖ ἔχει καὶ ἐπὶ τούτου, οἷον τὸ γῆς βάρος διὰ τὸ πολὺ τῶν “σαρκῶν, 

καὶ TC βοῶν ἔργα ποιῶν καὶ τὰ λοιπά. Τὸ δὲ, μήτε εἴης μήτε γένοιο, ἢ) ἀντὶ τοῦ μήτε νῦν εἴης μήτε 

ἐγένου. ἔϑος γὰρ τοῖς ϑυμουμένοις μέμφεσθαι καὶ τὸ ἤδη γεγονὸς xo ἐπαρᾶσϑαι μὴ ἂν γενέσϑαι, 

εἰ καὶ ἀδύνατος ἡ ἀρά" ἢ μήτε εἴης ἄρτι ἀλλὰ τεϑναίης, μήτε μὴν πάλιν ὕστερον γένοιο" ἵνα καὶ IIv- 

ϑαγόρας ἐδ Ὁμήρου λαβὼν δοξάζοι τοὺς ψυχικοὺς ὕστερον μεταγγισμοὺς, ot διὰ τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, πάλιν 

γίνεσϑαι "κατὰ τὸν Πυϑαγόρειον λῆρον καὶ παλιγγενεσίαι λέγονται. ὅϑεν βλαβεὶς ὃ φυσικὸς ' Euzte- 5o 

δοκλῆς xci τὸ αὐτὸ συνδοξάσας καταψεύδεται ἑαυτοῦ τὸ, ἤδη πότ᾽ ἐγὼ γενόμην κούρη τὲ xópog τε ϑά- 

10 pog τ᾽ οἰωνός τε χαὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπνοος, ἰχϑύς. ὁ δὲ παραφράσας Δημοσϑένης ταῦτά τε καὶ τὸν βου- 

γάϊον ἑρμηνεύων φησί" μήτε εἴης ἔτι μήτε ὀνομάζοιο, βύσκημα ἀναίσϑητονι (θεν 82.) Τὸ δὲ xoi 

τετελεσμένον ἔσται, δηλοῖ μὴ ὡς καὶ ἐν ἀπειλῇ τὸν .Avrivoov serai & msg εἶπεν, ἀλλ ἐπ ̓ ἀληϑείᾳ. διὸ 

καὶ adt μετὰ τὴν ἧτταν φασὶν, ὃ ποιῆσαι οὐκ ἴσχυσαν, κῶς προϑανόντες αὐτοὶ, ἤ jyovv τὸ, τάχα θο 

γάρ μεν ἀνάξομεν " Ηπειρόνδε εἰς "ἔχετον. λέγει δὲ χαὶ νῦν "Ἤπειρον χώραν ἰδίως. οὕτω καλουμένην, 

ἀντιπέραν χειμένην ᾿Ιϑάκης, μάλ ἀφ᾽ ἧς καὶ Πύῤῥος Ἢπε εἰρώτης ὕστερον, ἄρξας τῶν ἐκεῖ ἧς 

'μέρος παράλιον καὶ τὸ ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωϑησόμενον Νύήρικον, 0 πέρ ἐστιν 1 νῦν “Ζευκάς. ( Vers. 84. ) 

Τὸ δὲ, βαλὼν ἐν νηὶ, ἀντὶ τοῦ ῥίψας ἢ ϑέμενος. " Eyerog δέ, φασι, βασιλεὺς ἦν τῆς ῥηϑείσης ' Hasc- 

ρου, υἱὸς Εὐχήνορος καὶ Φλογέας, ὠμὸς καὶ ἀπάνκϑρωπος. ὃς καὶ τὴν ϑυγατέρα Μετώπην ἢ καὶ "Au- 1839 

φισσαν ὑπό τινος “Αἰχμοδίκου φϑαρεῖσαν πηρώσας ἠνάγκασεν. ἀλήϑειν κριϑὰς σιδηρᾶς ποιηϑείσας 

20 χελεύσει αὐτοῦ, εἰπὼν, τηνικαῦτα, τὰς ὄψεις ἀπολήψεσθαι, ὅτε τὰς τοιαύτας χριϑὰς εἰς ἄλφιτον ^ 

λεπτυνεῖ. καὶ τὴν uiv ϑυγατέρα οὕτω μετῆλϑε. τὸν δὲ Αἰχμόδικον ὡς ἐπὶ ἑστίασιν καλέσας ἠκρωτη- 

ρίασεν, ἀποκόψας καὶ τὰ αἰδοῖα. τέλος μέντοι ὑπερμανεὶς καὶ τῶν ἰδίων ἐμφορηϑεὶς σαρκῶν ἀπέσβη, 
φασίν. 0 xci “Τύσανδρος ἔπαϑεν ἐν τοῖς ὕστερον ὁ ἀποτόμως καταχορδεύσας ἑαυτόν. τινὲς δέ φασιν, 
ἼἜχετον ἐπ᾽ αὐτοῦ γενέσϑαι τοῦ ποιητοῦ, χαί τι πεπλημμεληκότα εἰς αὐτὸν τοιοῦτον ἱστορηϑῆναι, 
ὡσανεὶ παλαιόν τινα ὄντα ἄδικον. ὃ καὶ ἐπὶ Θερσίτῃ ποιῆσαι λέγεται, καχῶς ἐπιτροπεύσαντι τῶν αὐτοῦ. 

ὧν mio ἀνάπαλιν πεποίηκεν ἐπὶ Τυχίου x«i Φημίου καὶ Μέντου καὶ Μέντορος. αὐτῶν γὰρ εὖ πεποιη- 
χότων αὐτὸν ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς μέμνηται, εἰς παλαιότητα χρόνου ἡρωϊχοῦ ἀνάγων αὐτούς. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 

τὸν "ἔχετον δέον τύραννον εἰπεῖν, ὃ δὲ βασιλέα εἰπεν. ἦγνοε sito γὰρ ἐπὶ “Ομήρου " τύραννος λέξις, 
ἢ καὶ ὕστερον εὑρεϑεῖσα ἐπ᾿ ἀγα "9 ἐλέγετο. τοῖς γὰρ ἐννόμοις βασιλεῦσι χλῆσις ἦν καὶ αὕτη, ὡς τὸ 

3o δηλοῖ πρὸς μυρίοις ἄλλοις καὶ ὃ παρὰ “Σοφοκλεῖ Οἰδίπους τύραννος. ἡ μέντοι μεταγενεστέρα χρῆσις 

"διορίσασα τοῖς ἀγαϑοῖς μὲν βασιλεῦσιν ἀπεκλή ἤρωσε τὸ πρεσβεῖον τῆς παλαιᾶς λέξεως, τὸ βασιλεὺς, καϑὰ 

καὶ μάλιστα τὸ ἄναξ, τὸ δέ γε τυραννεῖν ἀποτάξασα τοῖς μὴ κατὰ νόμον ἄρχουσιν ἀπέῤῥιψε. «ΣΣημείω- 

σαι οὖν, ὅτι οὐκ ἠξίωσεν ἄνακτα τὸν "Eycrov εἰπεῖν, ἀλλ ἁπλῶς βασιλέα, 0 ἐστιν ἄρχοντα. ὃ γὰρ 
ἄναξ ϑεία λέξις, ἀπὲ τοῦ ἀνακῶς ἔχειν τῶν ὑπηκόων γινομένη, 0 ἐστιν ἐπιμελῶς, ὡς προδεδήλωται. 

( Vers. 85.) 'Ev δὲ τῷ, βροτῶν δηλήμονα πάντων, ὑπερβολικῶς πάλιν κεῖται τὸ πάντων, ὡς καὶ ἐπ᾽ 
ἄλλων ἐφάνη. δηλοῖ δὲ κἀνταῦϑα ἡ λέξις μόνους τοὺς περιπίπτοντας ταῖς τοῦ Εχέτου χερσί. ( Vers. 86.) 

“Τὸ δὲ, ῥῖνα ταμεῖν καὶ οὔατα, τὸν ἀχρωτηριασμὸν δηλοῦσιν. ἁπλοῦν δὲ τοῦ ῥινοτομεῖν ἐστὶ τὸ ὁῖνα 
τέμνειν. (Vers. 87.) Τὸ δὲ, μήδεα ἐξερύσας, ἐπωδύνως ἔχει μᾶλλον, ἤ περ τὸ ταμεῖν αὐτά. Τὺ δὲ, 
ὠμὰ δάσασϑαι, τὸν σπαραγμὸν δηλοῖ τῶν κυνῶν. δάσασϑαι δὲ εἶπεν. ἐπεὶ τὸ μέτρον οὐκ ἐπιδέχεταν 

4o εἰπεῖν δαίσασϑαι. δῆλον δὲ, ὡς ἀπὸ τοιούτου δάσασϑαι καὶ ὃ δασμός. (Vers.89.) ' Ev δὲ τῷ, ἐς 
μέσον ἄναγον. περιττὴ ἡ πρόϑεσις. ᾿Ιώνων δέ, φασιν, 7 λέξις, χειμένη καὶ μετ᾿ κὀλίγα ἐν τῷ, τάχα 20 
γάρ μεν ἀνάξομεν "ἩΗπειρόνδε. Τοιοῦτον xci iv ᾿Ιλιάδιε τὸ, εἰς ἑλίκην τὲ xal αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσιν. 

Ὅτι ἀνασχεῖν καὶ ἐνταῦϑα χεῖρας τὸ ἀνατεῖναι" φησὶ γοῦν, τὼ δ᾽ ἀμφὼ χεῖρας ἀνέσχον. ἦν δὲ τὸ αὐτὸ 
καὶ παϑητιχῶς εἰπεῖν, ἀνέσχοντο, ὡς δηλοῖ τὸ, δὴ τότ᾽ ἀνασχόμενοι, uir ὀλίγα ῥηϑέν. (Vers. 9o.) 

Ὅτι ἴσχυε μὲν ̓Οδυσσεὺς ἐπιϑανάτιον πληγὴν τοῦ "Ipov κατεγνεγκεῖν, ἐπέσχε δὲ δι᾽ οἰκογομίᾳν, “φησὶ 
γοῦν ὃ ποιητὴς, οὕτω δὴ τότε μερμήριξε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, ἢ ἐλάσει., τουτέστι πλήξει, ὥς μιν 
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ψυχὴ λίποι αὖϑι πεσόντα, ἠέ μιν ἦκα ἐλάσειε τανύσειέν τ᾽ ἐπὶ γαίῃ. ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσατο, ἤγουν, 
ὡς πολλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ἔδοξε κέρδιον εἶναι, ἦκα ἐλάσαι, ἵνα μή μιν ἐπιφρασαίατο ᾿Αχαιοὶ, τεκμηράμενου 
δηλαδὴ τὸν ἄνδρα ἐκ τῆς οὕτω βριαρᾶς ἐλώσεως. δὴ τότε ἀνασχομένω, ἤγουν ἀνατείναντες τὰς χεῖρας, 
ὁ μὲν ἤλασε δεξιὸν ὦμον ρος, ὃ δ᾽ αὐχέν᾽ ἐλάσας ὑπ᾽ οὔατος" ὀστέα δ᾽ εἴσω ἔϑλασεν. αὐτίκα δ᾽ ἦλϑε 
χατὰ στόμα φοίνιον αἷμα, xàó δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι" μακῶν, ἤγουν εἰς μῆχος, ὡς προδεδήλωται., πεσών" 
ἢ ποιόν τὸ ἠχήσας, ὡς καὶ αὐτὸ προέγνωσται. σὺν δ᾽ ἤλασεν ὀδόντας, λακτίζων ποσὶ γαῖαν. 
(Vers. 99.) μνηστῆρες δὲ χεῖρας ἀνασχόμενοι, χατὰ σχῆμα ἐχπλήξεως σύνηθες, γέλω ἔχϑανον, ὡς 059 

So οἷα λειποϑυμήσαντες ἐκ τοῦ γελᾶν, "ὃ καὶ μέχρι νῦν παροιμιαχῶς ἐπὶ μεγάλου καὶ ἀϑρόον γέλωτος 
ἐχράτησε λέγεσθαι. Ὀδυσσεὺς δὲ ( Vers. 101.) εἷλκε δι᾿ ἐκ προϑύροιο λαβὼν ποδός. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὅ περ 
εἰς αὐτὸν φϑάσας δ᾽ ρος ἠπείλησε. χαὶ ἢν ὁ &xvouóg, ὄφρ᾽ ἵκετ᾽ αὐλὴν αἰϑούσης τε ϑύρας, ἔνϑα 10 
mori ἕρκιον αὐλῆς ἐχάϑισεν ἐκεῖνον ἀνακλίνας. (Vers. 103.) σκῆπτρον δέ oi ἔμβαλε χειρὶ, ῥόπαλον 
δή τι, ὡς εἰχὸς, καὶ ἔφη σκώπτων" ἐνταυϑοῖ νῦν 500 σύας τε κύνας τ᾽ ἀπερύκων, ὡς οἷα δηλαδὴ 
πυλωρός. ἀνταποδιδοὺς τοῦτο σχῶμμα τῷ Ἴρῳ, &vÓ' οὗ περ ἐχεῖνος τὸν Ὀδυσσέα yon καμινοῖ ὡμοίωσε, 
(Vers. 106.) μηδὲ σύ γε, φησὶ, ξείνων καὶ πτωχῶν κοίρανος εἶναι, ἤγουν ἔσο ἢ ϑέλε εἶναι, λυγρὸς 
ἐὼν, μή πού τι κακὸν καὶ μεῖζον ἐπαύρῃ" ὁποῖον δηλαδὴ ᾿Αντίνοος ἠπειλήσατο. καὶ οὕτω μὲν τετέλε- 
σται τῷ Ὀδυσσεῖ ὁ ἀϑλος εὐτυχῶς. (Vers. 98.) Ὅρα δὲ ὅτι τε τοῖς ἀπὸ τοῦ ἐλάσαι ῥήμασιν ἑξάκις 
ἐχρήσατο zer ἐπιμονὴν ἐνταῦϑα διὰ τὸ καίριον. ὧν τὸ, σὺν δ᾽ ἤλασεν ὀδόντας, ὁ Ἶρος ποιεῖ καϑ' 
ἑαυτοῦ ὡς σφαδάζων" χαὶ ὅτι τὸ ἔϑλασε κάλλος ἴδιον ἔχει παρὰ γράμμα ἰσοφωνοῦν πρὸς τὸ ἔλασεν. 
Ὁμήρου δὲ σιγήσαντος εἴτε ἐξεκρούσθησαν ὀδόντες τοῦ κατὰ τὸν ρον στόματος εἴτε κατεσείσϑησαν, 
οὐκ ἂν εἴη ἀναγκαῖον ζητεῖν τὸ συμβάν. ἐνθυμητέον δὲ ἀστεῖόν τι περὶ ὀδόντων ὀλίγων γραός" εἰς ὅ mco. 20 

4o ὃ μὲν * “ριστοφάνης ἄλλως ἔπαιξεν ἐν τῷ Πλούτῳ διὰ καρύων παιδιᾶς... ἕτερος δέ τις πλέον ἀστεισάμε- 
vog ἔφη, ὁᾷον εἶναι τῆς δεῖνος τοὺς ὀδόντας ἀριϑμῆσαι ἢ τοὺς τῆς χειρὸς δακτύλους. (Vers.95.) Τὸ 
δὲ, ἀνασχομένω ὃ μὲν ἤλασεν ὦμον, ὃ δ᾽ αὐχένα, σύνηϑες Ὁμήρῳ σχῆμα. (Vers. 100.) ᾿Εν δὲ τῷ, 
γέλω ἔκϑανον, ἄδηλον, ὡς ἐλέχϑη καὶ ἀλλαχοῦ, εἴτε κατὰ ἰσοκατάληκτον χλίσιν ἡ δισυλλαβία τῷ γέλω, 
εἴτε καὶ χατὰ ἀποχοπὴν ἐκ τοῦ γέλωτι, ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔχοι τῷ ἰῶτα προςγεγραμμένον. ἡ δ᾽ αὐτὴ ἀδηλία 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἥρω ἀντὶ τοῦ ἥρωϊ, ὡς καὶ ἐν τῇ Ducit φαίνεται. 4ῆλον δὲ ὡς ἀφελῶς καὶ γλυχέως τὸ ἄγαν 
γελάσαι γέλω ἐχϑανεῖν λέγεται, ἤγουν ἔξω καὶ ὡς εἰπεῖν ἐπιπολαίως ϑανεῖν x«i οὐ κατὰ τὸ κυρίως ϑα- 
νεῖν, ὃ διὰ βάϑους χωρεῖ. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι, ὡς τὸ ὑπὸ ἡδονῆς ἐκλύεσθαι ϑανάτῳ καὶ αὐτὸ ἔοι- 
κεν. "Ioréov δὲ ὅτι οὐ μόνον οἱ μνηστῆρες φιλογέλωτες, ἤδη δέ που καὶ πάντες οἱ συμποσιάξοντες οἱ 
μὲν μᾶλλον, οἱ δ᾽ ἧττον, ἀλλά mov χαὶ κατ᾽ ἔϑνος ὅλον τὸ τοιοῦτον ἐπεφαίνετο. Τιρύνϑιοι γοῦν, ὡς S0 
καὶ προεδηλώϑη,, φιλογέλωτες ὄντες καὶ διατοῦτο σκωπτόμενοι, καταφυγόντες ἐπὶ τὸ ἐν Δελιροῖς μαν- 
τεῖον, ἐφ᾽ ᾧ ἀπαλλαγῆναι τοῦ πάϑους ἤχουσαν, τοῦ ϑεοῦ ἀνελόντος αὐτοῖς, παύσεσϑαι, ἣν ϑύοντες 

δοτῷ Ποσειδῶνι ταῦρον “ἀγελαστὶ τοῦτον ἐμβάλωσιν εἰς τὴν ϑάλασσαν" οἱ δὲ, δεδιότες μὴ διαμάρτωσει 
τοῦ λογίου, τοὺς παῖδας ἐκώλυσαν παρεῖναι τῇ ϑυσίᾳ" xoi ὅμως ἑνὸς παιδὸς συγκαταμιχϑέντος καί τι 
λαλήσαντος ἐν τῷ ἀπελαύνεσθαι αὐτοὶ ἐγέλασαν καὶ ἔμαϑον, ὥς φησιν ᾿Α΄ϑήναιος, ἔργῳ, ὡς ἄρα 
πολυχρύγνιον 1,009 ἀμήχανόν ἐστι ϑὲραπευϑῆναι. ( Vers. 102.) ἱἙρκίον δὲ αὐλῆς 0 τεῖχος, ᾧ ἔστιν ἐπι- 
zac zat τὸν ϑριγχόν. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ ἕρχος ὁμοίως τῷ τεῖχος τειχίον. (Vers. 105.) Τὸ δὲ ἐνταυ- 
Üoi δοχεῖ Ἰωριχὸν εἶναι, εἰ καὶ παρ᾽ ᾿Δττιχοῖς τέτριπται" οὕτω δὲ καὶ τὸ ἐνταῦϑα. ἔστι δὲ τοῦ μὲν 
ἐγταῦϑα ὃ Τωρισμὸς ἁπλοῦς" διπλοῦς δὲ ὁ τοῦ ἐνταυϑοῖ. xci δῆλον ἐντεῦϑεν. ἔϑος Δωριεῦσιν, ὡς 
καὶ ἐν τοῖς τοῦ Πινδάρου φαΐϑεται, συντάσδειν ἔστιν ὅτε τὴν &v πρόϑεσιν μετὰ αἰτιὰτικῆς" ἔτι δὲ καὶ 
τὸ ἔνδον λέγειν. ἐνδοῖ, ὡς καὶ παρὰ Θεοχρίτῳ κεῖται" χαὶ τὸ πέδον πεδοῖ ἐπιῤῥηματικῶς ἀντὶ τοῦ εἰς 

γῆν, οὗ χρῆσις παρ᾽ Αἰσχύλῳ, τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, εἴη ἂν Δωρικὴ σύνταξις τὸ, ἐνταυϑοῖ 
ἤγουν εἰς τοῦτον τὸν τόπον, καὶ ἀὖϑις τροπῇ Δωρικῇ ληγούσης, τὸ ἐν ταὐτοῖ, καὶ τροπῇ συνήϑει τοῦ 

ψιλοῦ εἰς δασὺ, ἐνταυϑοῖ. ὁμοίᾳ δὲ συντάξει τῆς iv προϑέσεως καὶ ἀντιμεταχωρήσει τοῦ ἀφώνου γίνουτ᾽, 
Go Gv χαὶ τὸ ἐνταῦϑα" ἐξ οὗ ἴσως καὶ τὸ ἐντεῦϑεν, “κατὰ τὸ, ἔνϑα ἔνϑεν. σημειοῦνται δὲ οἱ παλαιοὶ, 

ὡς τὸ μὲν ἐνταὐυϑοῖ τὴν ἐν τόπῳ σημαδίαν δηλοῖ, τὸ δὲ ἐνταῦϑα καὶ τὴν ἐν τέπῳ καὶ τὴν εἰς τόπον. 

$ 
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“Σοφοχλῆς ᾿Ηλέκτρᾳ" ἐνταῦϑα πέμψειν ἔνϑα μή ποϑ' ἡλίου φέγγος κατόψει. τοῦτο δὲ ἄμφω ἔχει. 

τοιοῦτον δέ, φασι, καὶ τὸ ἐνθάδε. τὸ μὲν γὰρ ἐνθάδε «VO. μένων τόδε δῶμα φυλάσσεις, x«i τὸ, σὲ δέ 

v ἐνθάδε γῦπες ἔδονται, τὴν ἐν τόπῳ σημασίαν δηλοῖ. To δὲ τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λυχάβαντος ἐλεύσεται ἐν- 

ϑάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, τὴν εἰς τόπον. οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ τὸ μὲν ἔνδον κυρίως τὸ ἐν τόπῳ φασὶ δηλοῦν, τὸ δὲ ἔσω 

τὸ εἰς τόπον. τὸ δὲ νῦν xa “Ἡρακλείδην Ἀἐνεστῶτί τὲ ἁρμόττεται, οἷον, γῦν ἦλϑεν ὃ ὃ ἀγών" καὶ παρῳ-1840 

χημένῳ, οἷον, νῦν παρῆλϑεν 0 ἀγών" καὶ μέλλοντι, οἷον, νῦν ἔσται ὃ ἀγών" τὸ δὲ vvvi ἐπὶ μόνου 

ἐνεστῶτος. τῶν ᾿Αττικῶν δὲ ταῦτα. Τοῦ δὲ 500 σύνϑετον τὸ κάϑησο, ὅϑεν ἐνδείᾳ, φασὶ, καὶ συστολῇ 

κάϑεο, καὶ συναλιφῇ χάϑου παρὰ Μενάνδρῳ. δριστικὸν δὲ τοῦ χάϑησο τὸ ἐκάϑησο, κατὰ τὸ ἐχαϑε- 

ζόμην ἐχάϑευδον ἐκάμμυον. ( Vers. 106.) Τὸ δὲ μηδὲ σύ γε ξείνων καὶ πτωχῶν χοίρανος καὶ ἑξῆς, 

τὸ χατὰ βιαίου πτωχοῦ ἔστιν εἰπεῖν ῥέποντος πρὸς τὸ ἀρχικόν. “Σημείωσαι δὲ, ὡς εἴ πρὸ εὐεπηβόλως 8 ἔγρα- 

Ve ὃ εἰπὼν κοίρανον εἶναι τὸν πρὸς καιρὸν ἀνάσσοντα, χρήσιμός ἐστιν xdi καὶ ὃ ἐνταῦϑα πτωχῶν 

κοίρανος Ἶρος. λέγει γὰρ ἐχεῖνος οὕτω" βασιλεὺς ὃ πατρόϑεν 1 ἢ ἀπὸ γένους ἄρχων, κοίρανος δὲ ὃ πρὸς 

καιρὸν βασιλέως ἔργον ἐπιτελῶν, οἷος ἣν πρὸ τῆς μήνιδος. ὃ ᾿Αχιλλεύς, καὶ, ὃς δὲ χοιρανέων δίεπε 

στρατόν. ἡγεμὼν δὲ ὃ τάξεως στρατιωτικῆς ἡγούμενος, οἷον, κόσμηϑεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕχαστος. εἶ 

δὲ 0 τοιοῦτος τοὺς αἱρετοὺς ἢ ἀλλοίους ἐσίγησε βασιλεῖς, οὐδὲν τοῦτο πρὸς τὸν ἄρτι λόγον. ἐπεί TOL 

καὶ τοὺς μέδοντας χαὶ τοὺς βουληφύρους ἀφῆκεν εἰπεῖν, ἀρχιλκὰ καὶ ταῦτα ὀνόματα. ( Vers. 111) 

Ὅτι μνηστῆρες τὸν Ὀδυσσέα μετὰ τὴν νίκην ἡδὺ γελόωντες δεξιοῦνται λόγοις. καί τις ἂν αὐτῶν εἶπεν 

οὕτω" Ó:óg τοι δοίη ξεῖνε ὅ, ττι μάλιστ᾽ ἐϑέλεις χαί τοι φίλον ἔπλετο ϑυμῷ" ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον 

660 ἀλητεύειν ἀπέπαυσας. ὃν καὶ εἰς "ἔχετον ἀνάξειν φησὶν, ὡς καὶ ὃ ̓ Αντίνοος εἶπε. xol οὕτω μέν τις 

20 ἔφη. ( Vers. 117.) χαῖρε δὲ κλεηδόνι δῖος Ὀδυσσεὺς, φήμην δηλαδὴ τὸν λόγον δεξάμενος, 0 ἐστι μαν- 

τείαν τινά. ἐπὶ τοιαύτης γὰρ σημασίας, καϑιάπερ ἡ ὅσσα καὶ ἡ ὀμφὴ, οὕτω καὶ ἡ κληδὼν χαὶ ἡ φήμη, 

ϑεία τις καὶ αὐτὴ λέξις οὖσα. οὐ μὴν καὶ ἡ φῆμις. ἐχείνη γὰρ λαλιὰν ἁπλῶς ἀνϑρωπίνην δηλοῖ, οἷον, 

δήμοιό τε φῆμιν. (Vers. 119.) emi δὲ τούτοις καὶ ἑτέρα τις χληδὼν λαλεῖται τῷ Ὀδυσσεῖ. ᾿Αμφίνομος 

γὰρ ὃ Δουλιχιεὺς ἄρτους ἐκ κανέου δύο ἀείρας χαὶ παραϑεὶς xai δέπαὶϊ χρυσέῳ τὸν Οδυσσέα δεξιωσάμε- 

voe χαῖρε, φησὶ, πάτερ ὦ ξεῖνε, γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσω, ἤγουν ἐσύστερον καὶ εἰς τὸ μέλλον, 0Affog. 

ἀτὰρ μὲν νῦν γε κακοῖς ἔχεαι πολέεσσιν. ( Vers. 118.) :Avrivooc μέντοι ὃ βαρὺς λαλεῖ μὲν οὐδέν. ἱλα- 

θώτερον δὲ c ὅμως xal αὐτὸς διατεϑεὶς, μεγάλην παρὰ γαστέρα ϑῆκε τῷ Ὀδυσσεῖ ἐμπλεώνν κνίσης τε καὶ 

αἵματος, ὡς οἷά τις ἀγωνοϑέτης ἀποκαϑιστῶν τῷ νικητῇ Οδυσσεῖ τὸ ἔπαϑλον. ( Vers, 111.) Ὅρα δὲ 

καὶ τὸ, ἡδὺ γελόωνλτες, πρὸς διαστολὴν λεχϑέν. ἔστι γὰρ καὶ μὴ ἡδὺ γελᾶν, ὅτε τις γελᾷ σαρδόνιον, 20 

3o ἢ ὡς ὃ ποιητὴς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ διὰ τοῦ ἃ σαρδάνιον.  ( Vers. 113. ) Τὸ δὲ, ὃ 0 πὲρ ἐϑέλεις καί σοι 

φίλον ἔπλετο ϑυμῷ, τὴς αὑτῆς ἐννοίας εἰσί. ( Vers. 114. ) Τί δὲ τὸ ἄναλτον, πρὸ ὀλίγων εἴρηται. γῦν 

δὲ τοσοῦτον δητέον, ὅτι 4εινάρχου ἄναλτον. εἰπόντος τὸ παρ ᾿ἄλλοις ἄναλον, ἤγουν τὸ χωρὶς ἁλῶν, 

ἐνταῦϑα οὐκ ἔστι νοῆσαι τοιοῦτον τὸν ρον ὡς δῆϑεν ἀχρεῖον καὶ μὴ ἅλμην € 0 δὴ λέγεται ἔχοντα καὶ, 

o guum, ἀνάρτυτον xci ἀηδῆ, ὡς ἐκ μεταφορᾶς ἐδεσμάτων οὐκ ἐχόντων ἅλας, ἀλλὰ τὸν ἀπλήρωτον, 

ἤγουν ἀκόρεστον. Τὸ δὲ ἀλητεύειν ἐν δήμῳ παραπέφρασται πρὸς τὸ, 2 à ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος. 

Κλεηδὼν δὲ ἀπὸ τοῦ κλέω τὸ φημίζω, χαϑάπερ ἀπὸ τοῦ κλήζω δισυλλάβου " χὰ ηδών. εὖ δὲ καὶ τρα- 

nein χατ᾽ ἔχτασιν ἡ κλεηδὼν ἐν τῇ ἀρχούσῃ, κληηδὼν γίνεται. Τὸ δὲ, ἔς περ ὀπίσω, γράφεται καὶ ὡς πὲρ 

ὀπίσω. καὶ ἔχει καὶ τοῦτο τὴν αὐτὴν ἔννοιαν, ὡς ἰσοδυναμοῦντος τοῦ ὡς τῇ ἐς προϑέσει. ( Vers. 125.) 

Ὅτι ἀγαϑοῦ δῆϑεν ἀνδρὸς τοῦ ᾿Αμφινόμου πειρακϑεὶς ὃ ὃ Ὀδυσσεὺς ἐχλαλεῖ πρὸς αὐτὸν ἠρέμα τινὰ πρὸς 30 

4o viv ὑπόϑεσιν. καὶ πρῶτα μὲν συναρπάζει αὐτὸν τῇ κατ᾽ ἐκεῖνον γενεαλογίᾳ χαὶ ἐπαίνῳ τῷ εἰς αὐτόν" 

εἶτα καὶ περὶ τῆς κατ ᾿άνϑρωπον διαλεχϑεὶς ἀϑλιότητος, ὅτε ϑεός τινα ἐάσει περιπεσεῖν αὐτῇ , λέγε 

τι καὶ κατὰ τῶν μνηστήρων, ὡς ἐγχωρεῖ, καταπαύσας τὸν “λόγον εἰς μέλλον δεινόν" εἴ πως ἐκφροβήσευ 

αὐτὸν, καϑὰ καὶ ᾿Αντίνοος πρὸ ὀλίγων ἀπειλησάμενος, τὸν ρον ἐξέπληξε. pe οὕτω σχήματι καὶ ἐν τοῖς 

μνηστῆρσι τεχνᾶται. φησὶ γοῦν" ᾿Αμφίνομε, ἢ μάλα uot δοκέεις πεπνυμέ * yog εἶναι. τοιούτου γὰρ ÁO 

πατρὸς, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν à ἄκουον y Νῖσον Δουλιχιῆα iv τ᾽ ἔμεν ἀφνειόν τε. τοῦ σ᾽ ἔχ φασι γενέσϑαι. 

ἐπήτῃ δ᾽ ἀνδρὶ ἔοικας. τοὔνεκά τοι ἐρέω" οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνϑρώποιο πάντων, ὅσσα τε 
2 

M o 
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γαῖαν ἐπιπνέει τε xoi ἕρπει. οὐ μὲν γάρ ποτέ » qno, χαχὸν πείσεσϑαι ὀπίσσω, ( Vers. 133.) ὄφρ᾽. 
ἀρετὴν παρέχωσι ϑεοὶ καὶ )ούνατ᾽ ὀρώρῃ, οἷα τῆς ἀγαϑῆς ἐλπίδος ἐπαγομένης αὐτόν. ἀλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ 
λυγρὰ ϑεὸς τελέσει, καὶ τὰ φέρει ἀεκαζόμενος τετληότι ϑυμῷ. (Vers. 155.) τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπι- 661 

50 χϑονίων ἀνϑρώπων, οἷον ἐπ᾿ ἡμαρ ἄγῃσι *Ócoc* τουτέστιν ὁποῖα ἂν εἴη τὰ προςπίπτοντα, τοιοῦτος ἐστὶ 
xci ὃ νοῦς, ἐν εὐτυχίαις συνεξαιρόμενος , ἐν δὲ τοῖς ἀνάπαλιν ταπεινούμενος χαὶ ὕλως τοῖς πράγμασι 
συνεξομοιούμενος χαὶ πρὸς τὰ παραπίπτοντα σχηματιζόμενος. xai οὕτω μὲν τὴν γνώμην ἑρμηνεῦσαι 
χαλόν" εἰπεῖν δὲ ὅτι χατὰ τὸ κατάστημα τῶν περὶ τὸν Δία ἤτοι αἰϑέρα διατελεῖται καὶ ἡ xcd ἀνϑρώ- 
πους ἡμέρα ἡ χατὰ βίον, ἢ καὶ ὅτι πρὸς τὰς ἡλιαχὰς ἡμέρας βιοῦμεν, ὁποῖόν τι καὶ τὸ τοῦ Ὀρφέως καὶ 

6o Ἡσιόδου περὶ ἡμερῶν, παλαιὸν μὲν xai αὐτὸ, ἀλλοῖον "δὲ τι παρὰ τὰ δοκοῦντα xotg. ( Vers. 138.) 
ὃ δέ γε ξεῖνος Ὀδυσσεὺς ἐκ τοῦ γνωμικοῦ συνήϑως εἰς τὸ xa ἑαυτὸν μερικὸν καταβαίνων modi E 10 
μέντοι ἐπιφέρει" xal γὰρ ἐγώ ποτ᾽ ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι , πολλὰ δ᾽ ἀτάσϑαλ ἔρεξα βίῃ καὶ 

1841 κάρτεϊ εἴκων, πατρί τ᾽ ἐπμῷ πίσυνος καὶ ἐμοῖσι κασιγνήτοισιν. ὃ δὴ λόγος ἀνδρὸς μεταμελομένου, ἐφ᾽. 
oig ποτὲ πεπλημμέληκεν. ( Vers. 141.sqq.) εἶτα πάλιν εἰπὼν γνωμικῶς τῷ ἤγουν διὸ μή τις πάμπαν 
ἀνὴρ ἀϑεμίστιος εἴη, ἀλλ C ὅγε σιγῇ δῶρα ϑεοῦ ἔχοι, ὅ,ττι διδοίη, χάτεισιν Eo εἰς τὸ προτεϑειμένον. 
καὶ φησὶ ϑαυμαστιχῶς ἐ ἐν ἀσυνδέτῳ σχήματι" ( Vers. ta ) ot ὁρόω μνηστῆρας ἀτάσϑαλα μηχανόων- 
τας, χτήματα χείροντας, καὶ ἀτιμάξοντας ἄχοιτιν ἀνδρὸς, ὃν οὐχέτι φίλων καὶ πατρίδος αἴης δηρὸν 
ἀπέσεσϑαι, “μάλα δὲ σχεδὸν, εἰναι δηλαδή. ἀλλὰ σὲ ϑεὸς οἰχαδ᾽ ὑπεξαγάγοι, τουτέστιν εἰς τὸ Δουλί- 
χιον, μηδ᾽ ἀντιάσειας ἐχείνῳ ἐλϑόντι. ( Vers. 49.) οὐ “γὰρ ἀναιμωτί γε διακρινέεσϑαι ὁ Otto μνηστῆρας 
καὶ κεῖνον, ἐπειδὰν ̓ μέλαϑρον ὑπέλϑοι. (Wers.151.) ὡς φάτο" καὶ σπείσας καὶ πιὼν μελιηδέα οἶνον, 

10 &y ἐν χερσὶν ἔϑηκε "δέπας Resp λαῶν, τῷ ̓ Αμφινόμῳ δηλαδὴ, ἑστῶτι ὀρϑῷ περὶ αὐτὸν, ἕως ἐξέπιεν. 20 
( Vers. 153. ) ἐφ᾽ οἷς ἐκεῖνος ἔβη ἐξ οὐδοῦ κατὰ δῶμα, φίλον τετιημένος ἦτορ, νευστάζων χεφραλῇ. δὴ 
γὰρ xaxov ὄσσετο ϑυμῷ ἢ ϑυμός. τοιοῦτον γὰρ ὃ δραστικὸς λόγος ὅτε ἀγαϑοῦ ἀνδρὸς χαϑάψεται. 
ϑεῖον δὲ καὶ ἡ ψυχὴ, καὶ ποτε πρόοιδε πεισομένη τι κακόν. ( Vers. 155.) ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς, φησι; πεισϑεὶς 
φύγε κῆρα. ἐδάμη γὰρ Τηλεμάχου ὑπὸ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ: 0 περ WOOL MADNATEHSDA ἡ Ὁμηρικὴ Μοῦσα 

φησὶ, δηλοῦσα, ὡς, & πὲρ πεπνυμένος πεσεῖται, οὐδ᾽ ἂν τις τῶν ἄλλων ἐκφευξεῖται. ( Vers. 150.) 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε χρήσιμον εἰς τὸ, οὐδὲν ἀκιδνότερον χαὶ ἑξῆς, ix τῶν ᾿Αϑηναίου τὸ, ἄνϑρωπός ἐστι 

ξῷον ἐπίπονον φύσει, καὶ πολλὰ λυπρὰ ὃ 0 βίος ἐν ἑαυτῷ φέρει. ὃ δὴ Τιμοκλῆς τις εἰπεῖν λέγεται. καὶ 
ὅτε οὐκ ἀπίϑανον εἰδέναι τὸν φαινόμενον ξεῖνον τοῦτον τὰ κατὰ τὸν ᾿Αμφίνομον' τοὔνομα μὲν γὰρ τού- 
του οἶδεν, ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ ξενοδόχου à ἄρτι μαϑών" ( Vers. 127. ) τὸν δὲ Νῖσον εἰδείη ἂν ἐκ παλαιοῦ 
χρόνου χαϑὰ xai τὸν Ὀδυσσέα ἡ LA ὁ ὦν. Σημείωσαι δὲ τὸ ἐΐν, πρωτότυπον ὃν TOU, UV τε μέγαν τε, dO 

ἐχεῖνο γὰρ ἀπὸ ἐχτάσεως ἔχει ἐν τῇ ἀρχούσῃ τὸ 5. (Vers.128.) Τοῦ δὲ ἐπητῇ εὐθεῖα ὀξύτονος ὁ ἐπη- 
τὴς, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, o “περ οἱ ὕστερον βαρύνουσι. δηλοῖ δὲ τὸν δεινὸν εἰπεῖν. καὶ λόγιον. 

30 Κεὲ δὲ καινόν τι τοῖς ἄρτι δοχεῖ τὸ ἐπητὴς ὀξυνόμενον, ἔστιν ἐνθυμηϑῆναι χαὶ ἕτερα ovy ὅμοια τῇ 
ὑστέρᾳ χρήσει" οἷον xci τὸ ἐρῆμον καὶ τὸ ἑτοῖμον καὶ τὸ τροπαῖον, ἄρχαϊῖα ὀνόματα, οἷς ἄλλως προ- 

παροξυτόνως οἱ νῦν χρώμεϑα. (Vers. 150.) "Ev δὲ τῷ, οὐδὲν ἀκιδνότερον, Ζηνόδοτος μὲν ἔγραψεν 
οὐϑὲν διὰ τοῦ 9. τινὲς δὲ ἀντειπόντες αὐτῷ διὰ τὸ δοκεῖν διαφορὰν εἶναι τοῦ οὐδὲν xoi οὐϑὲν ἀπέδει- 
Bav γενναῖον οὐδέν. ἀρέσχει δὲ τοῖς παλαιοῖς ἡ μετάϑεσις τοῦ ὃ" καὶ τοῦ Ó εἰς ἄλληλα. Αἰολέων εἶναι, 

οἷον τὸ οὐδὲν οὐϑὲν, ἐξουδενῶ ἐξουϑενῶ, μήδω μήϑω, δάσος ϑάσος. -Ακιδνότερον δὲ ἢ τὸ ἀσϑενέστε- 
ρον καὶ εὖτε λέστερον χατὰ τοὺς γλωσσογράφους, χαϑ' οὖς xci ὑπερβολικῶς εἴρηται τὸ, μηδὲν ἀκιδνό- 

τερον εἶναι ἀνϑρώπου, ἢ μᾶλλον ὑπομενετικώτερον, φερέπονώτερον, παρὰ τὸ μὴ xióvacÓ aL ἤτοι 40 
χωρίζεσϑαι καὶ πόῤῥω γίνεσϑαι τοῦ ἐπισυμβαίνοντος. ὅτι δέ τινες xci παρὰ τὸ αἰκίζω τὴν λέξιν παρά- 
γουσιν, ἐν τοῖς φϑάσασι δεδήλωται. ( Vers. 131.) Τὸ δὲ, ὕσσα γαῖαν ἐπιπνέει τε καὶ ἕρπει, πρὸς 
διαστολὴν ἔφη τῶν μὴ ἐχόντων ταῦτα. οὐ γὰρ δή που καὶ ἐντόμων ζῴων καὶ σχωλήχων καὶ ἰχϑυδίων. 
καὶ ζῳοφύτων xci τῶν τοιούτων ἀκιδνότερον ὁ ἄνϑρωπος. " Epnav δὲ ἁπλῶς ἐνταῦϑα τὸ βαδίζειν φησίν. 

$oC Vers. 1353.) ἀρετὴν δὲ τὴν scu", μονίαν λέγει, καὶ εὐθηνίαν τοῦ βίου, ἣν ἔχὼν ἄνϑρωπος λέγει μὴ. 

ἂν ἀνέξεσϑαι, εἴ τί που xai πάϑοι κακόν" ἀλλ ὅτ᾽ ἂν καὶ αὐτὸ πάϑοι, φέρει ἀεκαζόμενος, τουτέστιν 
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ἀέχων. ὧν ϑέμα πρωτότυπον τὸ ἀέχω. (Vers. 138.) Τὸ δὲ, ἔμελλον ἐν ἀνδράσιν ὄλβιος εἶναι, ἐπιει: 

κῶς εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἔοικα. ὀκνεῖ γὰρ εἰπεῖν ὡς ὄλβιος ἦν. (Vers. 159.) Τὸ δὲ ἔρεξα δι᾽ ἑνὸς ἐκφέρεταν 

ῥῶ χοινῶς, οὐ μὴν ᾿Αττικῶς. (Vers. 140. ) Τὸ δὲ πίσυνος ὅτι τε Συρακουσίων γλώσσης ἐστὶ καὶ ὅτι 

ἀπὸ τοῦ πείϑω πείσω γίνεται ἀποβολῇ τοῦ ε τῆς διφϑόγγου x«i ὅτι τὸν ϑάρσυνον xci πεποιϑότα 

δηλοῖ, χαὶ ἐν ἄλλοις εἴρηται. ( Vers. 142.) Σιγὴν δὲ τὴν ἁπλῶς ἠρεμίαν καὶ τὸ ἐντεῦϑεν πρῷον δηλοῖ 

ἐν τῷ, σιγῇ δῶρα ϑεοῦ ἔχοι. Τὸ δὲ, 0,TTL διδοῖεν, χατέλευσίς ἐστι συνήϑης τῷ ποιητῇ ἐκ πληϑυντι- 

χοῦ εἰς ἑνικόν. (Vers. 143.) Τὸ δὲ μηχανόωνταβ, κείροντας, ἀτιμάζοντας, ἠρέμα καλλωπίξει τὸν 

καταφορικὸν ἐνταῦϑα λόγον, ἵνα τι καὶ μορφῆς τῆς πρὸς χάριν 0 λόγος ἔχη τῷ ῥήτορι. Ὅρα δὲ τὸ 

662 μηχανόωντας ἐνεργητικῶς λεχϑέν. τὸ μέντοι ῥῆμα παϑητικῶς ἀεὶ ἐκφωνεῖσϑαι εἴωθεν, ὦ ὡς δηλοῖ τὸ 

10 μηχανάασϑαι καὶ τὸ κακὰ μηχανόωνται. ( Vers. 149. ) 1992, ov γὰρ ἀναιμωτί y& διαχρινέεσϑαι ὀΐω, 

χαὶ παροιμιῶδες γέγονε, δηλοῦν, ὡς οὐ δίχα μάχης λυϑήσεται τὰ τῆς ἔριδος. (Vers. 150.) Τὸ δὲ, 

ὑπέλϑοι μέλαϑρον, &v*ri τοῦ εἰσέλϑοι κεῖται. xci δοκεῖ καιριώτερον εἶναι τὸ ὑπέλϑοι τοῦ εἰσέλϑοι. ÁO 

(Vers. 154.) Τὸ 02, νευστάζων κεφαλῇ" δὴ γὰρ χακὸν ὕσσετο ϑυμὸς, ἔστι Mum ἐπὶ τοῦ ἠλλοιωμένου 

τὴν ὄψιν διὰ καραδοκίαν κακοῦ. τὸ δὲ οὕτω νευστάζειν ἑρμηνεύσει ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὃ ποιητὴς διὰ τοῦ 

Θεοκλυμένου. (Vers. 160. ) Ὅτι ἀρκέσει τῇ Πηνελόπῃ μνηστήρεσσι φανῆναι, ὅπως πετάσειε μάλιστα 

ϑυμὸν “μνηστήρων. ἰδὲ τιμήεσσα γένοιτο μᾶλλον πρὸς πόσιός τὲ xc υἱέος, ἢ πάρος ἦεν" τουτέστιν, ἵνα 

καὶ τοὺς μνηστῆρας διαχέῃ ἐλπιδοκοπήσασα geiuan ὑποσχέσει χαὶ τιμήεσσα γένοιτο μάλιστα τῷ ἀνδρὲ 

xai τῷ υἱῷ ὡς ἄριστα μεϑοδεύσασα καὶ μετὰ "χειρισαμένη τὴν ῥηϑησομένην δημηγορίαν κερδαλεώτατα. 50 

καὶ ἔστι τοῦτο προϑεωρία τῶν ἐφεξῆς καὶ προέχϑεσις. ἐν οἷς ἡδονὴν ἀνακεράσει τοῖς προηγησαμένοις 

20 πικροῖς" οἷα τοῦ ᾿Οδυσσέως xci τοῦ Τηλεμάχου, ἀνϑ'᾽ ὧν ἐδυσφόρησαν, εὐφρανϑησομένων, ἐφ᾽ οἷς 
5 Πηνελόπη, τεχνάσεται, ἰδίᾳ δὲ αὖϑις τοῦ Ὀδυσσέως, ἐφ᾽ οἷς οὕτω χρόνιος καλὴν αὐτὴν εἶδε, καὲ 

οἵαν ταχὺ αὐτὸν ἐρεϑίσαι πρὸς ἄμυναν. (Vers. 163.) xai τέως ἐνθυμηϑεῖσα xcd ἑαυτὴν ἡ γυνὴ ἐμ- 

φανισϑῆναι τοῖς ἐρασταῖς ἐκχαλύπτει τοῦτο τῇ Εὐρυνόμῃ συ) κχαϑημένῃ, ὡς εἰχός. ἡ γὰρ Εὐρύκλεια 

Ἄτῶν ἐνδοτέρω qv. φησὶ γοῦν. ὃ ποιητὴς οὕτως" ἀχρεῖον δ᾽ ἐγέλασε καὶ εἶπεν" Εὐρυνόμη, ϑυμός μοι 6o 
ἐέλδεται, οὔ τι πάρος γε, ἤγουν οὐκ ἐκ πολλοῦ, μνηστήρεσσι φανῆναι ἀπεχϑομένοισί πὲρ ἔμπης " 

παιδὶ δέ͵ xev εἴποιμι ἔπος χέρδιον αὐτῷ, μὴ πάντα μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν "ὁμιλεῖν, ( Vers. 168.)1842 

οἵ τ᾽ εὖ uiv βάζουσι, καχῶς δ᾽ ὄπιϑεν φρονέουσιν. ᾧ πὲρ ὕμοιον τὸ, ἔσϑλ᾽ ἀγορεύοντες, χαχὰ δὲ 
φρεσὶ βυσσοδομεύοντες. καὶ οὕτω μὲν ἡ Πηνελόπη, διδάσκοντος τοῦ ποιητοῦ, τὰ μὴ πάρος βεβουλευ- 

663 μένα διὰ τὸ αὐτοσχέδιον εἰς σχέψιν προτίϑεσϑαι. (Vers, 1 uc ) ἡ δὲ Εὐρυνόμη συναινέσασα φανῆναι 
3o τοῖς ἐρασταῖς τὴν δέσποιναν, ἐϑέλει καὶ καλλωπισϑῆναι αὐτήν. ἴϑι γάρ, φησι, χρῶτ᾽ ἀπονιψαμένη 

xal ἐπιχρίσασα παρειάς" μηδ᾽ οὕτω δάκρυσι πεφυρμένη πρόσωπα ἔρχευ" (Vers. 174.) ἐπεὶ κάχιον 

πενϑήμεναι ἄλκριτον αἰεί. ὃ δὴ γνωμιχὸν ὃν xai uer ᾿ ὀλίγα χεῖται. ἤδη μὲν γάρ TOL παῖς τηλίκος, ὃν τὸ 
σὺ μάλιστα ἢ ηρῶ γενειήσανται ἰδέσϑαι. ( Vers. 178.2. ἡ δέ ye Πηνελόπη μὴ ἀνασχομένη τὴν Εὐρυνόμην 

τοιαῦτα παραυδᾶν οὐκ ἐϑέλει aur ἀπονίπτεσϑαι καὶ ἐπιχρίεσϑαι ἀλοιφῇ xai ἀνακαλεῖσϑαν κάλλος 
τὸ πάλαι ἀπολωλός" οὔτε γὰρ ἡ οὕτω σώφρων φιλεῖ, πεέρίαπτον ὡραϊσμὸν, ἀλλὰ σκέργει τῇ κατὰ τὸν 
εἰπόντα σωτηρίῳ φύσει. καὶ οὐδὲ ἐπεπόλαζε τότε ἡ τῶν μυρε ψῶν, φασὶ, περιεργία, ἀλλὰ παρὰ τοῖς 

ὕστερον ηὔξηται, ὥςτε, χαϑά φησιν ὃ χωμικὸς “ἥλεξις, οὐδ᾽ ἂν Ἀχωλυμβᾶν εἰς κολυμβήϑραν μύρου 20 

ἀρκεῖσϑαί τις ἂν δύναιτο. διό, φασιν, Ὅμηρος τὴν τοῦ μύρου φύσιν εἰδὼς , ὅμως οὐκ εἰσήγαγε μυρα- 
“λοιφομένους ἥρωας, πλὴν τὸν τρυφερὸν Πάριν, πὲ tol οὗ ἐν τῇ y ῥαψῳδίῳ ἔφη τὸ, καλλεὶ στίλβων, 

4o ἤγουν γεγανωμένος τὴν ὄψιν, οὐχ ἁπλῶς , αλλ ὡς εἰ καὶ καλλεὶ ἔστιλβε, μύρῳ δηλαδὴ, δι᾿ οὗ εὐπρό- 

σωπος ἡ ϑέα γίνεται, ἵνα ἡ ὥς περ τὸ, μάρναντο δέμας πυρὸς ἀντὶ τοῦ ὡς πῦρ, οὕτω καὶ στίλβων 

χαλλεὶ τὸ λάμπεσϑαι τὴν ὄψιν, ὡς εἴ περ χκαλλεὶ τὸ πρόσωπον ἐχέχριστο. τοῦ δὲ τοιούτου κάλλους μετ᾽ 

ὀλίγα * μεμνήσεται ὁ ποιητής. χαὶ οὕτω μὲν ἡ Πηνελόπη ὁ οχνεῖ ̓ διορϑοῦσϑαι τὴν φύσιν καὶ περιττοτέρω 30 

φαίνεσϑαι αἱτῆς καὶ τὴν εἰκόνα TOU ix γενέσεως προσώπου διαγράφειν εἴτε uera ράφειν, xal μάλιστα 
τοῦ ἀνδρὸς ἀποδημοῦντος, οὗ πρὸς ἀρέσχειαν ἔμελλεν ἑαυτὴν ἀγλαΐζειν μὴ. τοιαύτη γὺῦν οὖσα. 

(Vers. 180.) ἀγλαΐην γάρ, φησιν, ἔμοι γε ϑεὸς ὥλεσεν, ἐξ ov κεῖνος ἔβη κοίλαις ἐπὶ γηυσί, aci αὐτὴ 
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μὲν οὕτως ἀπαρνεῖται ᾿χαλλωπίσασϑαι πρὸς 'τέχνην. τὸ δ᾽ ἄλλως πὼς γίνεται φυσικῶς. γλυκὺς γὰρ 
áo οὕτω συμβὰν ὕπνος ϑεόϑεν αὐτῇ χέϑεται. Ἀεὺδε δ᾽ ἀνακχλινϑεῖσα, λύϑεν δὲ οἱ ἅψεα πάντα αὐτοῦ ἐνὶ 

χλιντῆρι. ( Vers. 190.) τέως δ᾽ ἄρα, ἤγουν ἐν τοσούτῳ, ᾿ϑήνη ἄμβροτα δῶρα ἐδίδου, ἵνα μιν ϑηη- 
σαίατο ᾿ἡχαιοὶ γενομένην ἑαυτῆς καλλίονα. ( Vers. 192. ) καὶ ἑρμηνεύων τὰ ϑεῖα δῶρα ἐ ἐπάγει" κάλλεϊ 
μέν οἱ πρῶτα πρόσωπα καλὰ κάϑῃρεν ἀμβροσίῳ, οἵῳ πέρ ἐυστέφανος Κυϑέρεια χρίεται, εὐτ᾽ ἂν ἴῃ 
“Χαρίτων χορὸν ἱμερύεντα. καί μὲν μακχροτέρην' xai πάσσονα ϑῆχεν ἰδίσϑαι, λευχοτέρην δ᾽ ἄρα quy 
ϑῆχε πριστοῦ' ἐλέφαντος. χαὶ ἡ μὲν nva ποιήσασα οὕτως ἀπέβη. αὐτὴ δὲ ἀφυπνισϑεῖσα ποιεῖ τὰ 
ἐφεξῆς. χαὶ ἐπιφαίνεται ἀναγκαίως. εἰ γὰρ καὶ ἄλλοτε τοῖς μνηστῆρσι προὐνοεῖτο ἐμφανίζεσϑαι, ἵγα 
ξλπιδοποιῇ χαὶ μὴ πάσχῃ, βίαν, ἀλλὰ νῦν μάλιστα τοιαύτης οἰχονομίας χρεία τῷ ποιητῇ τά τε ἄλλα, καὶ 
ἵνα εἰς πλέον φιληϑείη τῷ ὀνδρὶ πολλῶν ἕνεκεν. χαὶ ἄλλως δὲ χρὴ τὸ τῆς μνηστηροφονίας tcov τὴν 10 
χαλὴν Πηνελόπην ϑεάϑῆναι τῷ Ὀδυσσεῖ, ὡς ἂν ἐπὶ μᾶλλον πρόϑυμος &ycvitorto.  ( Vers. 160.) 
*Ioréov δὲ ὅτι τὸ, πετάσειε ϑυμὸν μνηστήρων, ἀντὶ τοῦ διαχέοι, & μεταφορᾶς ἐῤῥέϑη, τῶν διαπεταννυ- 
μένων σωμάτων" ὅϑεν χαὶ πόρων. διαπέτεια παρὰ τοῖς σοφοῖς" ἵνα λέγῃ, 0rt τοῖς “μνηστῆρσιν αἱ ψυχαὶ 

50 συγχεχυμέναι καὶ οἷον πεπιλημέναι διὰ τὸ δύσελπι, ὃ Ong διαπετάννυντο, ἡνίκα τὴν  ιρωμένην ἔβλεπον. 
xai ἄλλως δὲ, τὸ πετάσειεν ἐκ μεταϊρορᾶς τῶν πετομένων ἀντὶ τοῦ, κούφους: xci μετεώρους ταῖς ἐλπίσι 
ποιήσειξ. (Vers: 161.) Τὸ δὲ, ϑυμὸν μνηστήρων, εἰχε μὲν ὃ ποιητὴς καὶ ἀντωνυμικῶς φράσαι, οἷον, 
ϑυμὸν αὐτῶν ἢ σφέων, διὰ τὸ ἀνωτέρω ἐγγὺς τῶν μνηστήρων μνησϑῆναι. ἔφρασε δὲ c ὅμως, ὡς ἔτυχε, 
χατὰ λόγον σχεδιασμοῦ. ( Vers. 163.) Τὸ δὲ, ἀχρεῖον ἐγέλασεν, ἀντὶ τοῦ ἄκαιρον xai πρὸς οὐδεμίαν 
χρείαν. ᾿Δετικοὶ δὲ, φασι, τὴν λέξιν ταὐτὴν προπαροξύνουσιν, ἄχρειον. λέγοντες. «Αἰδοῦς δὲ τὸ τοιοῦ- 
TOY ἄρτι γέλασμα καὶ ὡς οἷον ἐπιχρίσεως τοῦ μὴ πάνυ ἀναγκαῖον εἰναι τὸ γῦν ἔργον, ἀλλὰ ἀφελέστερον. 20 
χαὶ ἄλλως δὲ ποιητικὴ ϑεωρία τοῦτο, ἐμφαίνοντος Ὁμήρου, ἀστεῖον εἰναι τὸ γενησόμενον καὶ; μειδιά- 
ματός τινος ἄξιον. διὸ μετ᾽ ὀλίγα 7 ἤϑησεν Ὀδυσσεὺς, ἐφ᾽ οἷς ἡ γυνὴ ἄρτι ποιεῖ. προοίμιον οὖν τι ὃ ῥη- 

ϑεὶς γέλως τῇ σοφῇ Πηνελόπῃ, καὶ οὐκ ἣν κάλλιον ἐπινοήσασϑαί τι ἐπ᾿ αὐτῇ τοῦ οὕτω γελάσαι. e "Mày 

γὰρ σπουδαῖον τὸ ῥηθησόμενον, τί ἂν βλάψοι ὁ ὁ ἀφελὴς γέλως; εἰ δὲ καὶ Evetiofoypy ἐπαινετέα καὶ οὕτως 

Α γυνὴ ὡς προεπαγγελάσασα. καὶ ἔστι τὸ τοιοῦτον ἐνταῦϑα σχῆμα" ἀμίμητον καὶ κρεῖττον. προοιμίου 
παντός. ( Vers. E) "Ev δὲ τῷ, ἐπιχρίσασα παρειὰς, σιγᾷ τὸ τοῦ χρίσματος εἶδος σεμνῶς τὲ ἅμα 664 

θο χαὶ ὅτι μηδὲ καίριον Ἀν χαὶ τοιούτοις ἐὐδιατρῖψαι. (Vers. i79: ) δάκρυσι δὲ περυρμένη ἀντὶ τοῦ 
ἠχρειωμένη. xai ἔχεταί πως ἡ λέξις τοῦ, γείλεα qoot αἵματος. To δὲ πρόσωπα τ πληϑυντικῶς ἔφη διὰ 

τὴν xcT αὐτὰ διάχυσιν χαὶ τὴν ἐντεῦϑεν διαπέτειαν;, ὁποίῳ δή τινὶ λόγῳ καὶ ἡ Diae ἐν τῇ μμονομαχίῳ 

πληϑύνει τὸ τοῦ “ἴαντος πρόσωπον. καὶ νῦν μὲν ἁπλῶς πρόσωπα' τὰ δ᾽ αὐτὰ ὑποχαταβὰς καὶ πρόσωπα 30 

χαλὰ φησί. “ πάντως δὲ πρόσωπον χυρίως ἐπὶ μόνου ἀνϑρώπου, “εἰ un σού τις παίζει, ὡς ὁ εἰπὼν, 

μέγα γλαύχου ἰχϑύος πρόσωπον. 4 o 174.) Tov δὲ πενϑήμεναι τὸ κοινὸν πενϑῆναι ὡς ἀπὸ τοῦ 
1843πένϑημι, ὡς pupa jugis ἢ xci ἀπὸ "τοῦ πενθῶ meiwiyto , ὅδποῖον καὶ τὸ ὀνομαΐνειν καὶ φοραί- 

νεὶν, ἐξ ὧν ὀνομῆναι καὶ φδρῆναί. ( Vers. 179: ) Tov δὲ τηλίκος ἑρμηνεία τὸν γενειήσαντα ἰδέσϑαι, 

0 τελειότητος δεῖγμα, καϑ' ἣν χρησιμεύοι ἂν παῖς μητρί. εἰ δὲ ἀρᾶται γενειήσαντα ἰδέσϑαι παῖδα 
μητρὶ, πολυήρατον ἄρα καὶ τὴν τοιαύτην ἡλικίαν ἔστιν εἰπεῖν. (Vers. 179.) Τὸ δὲ, ἐπιχρίεσθαι ἀλοιφῇ, 
ἐντελέστερον εἴρηται τοῦ, ἐπιχρίσασα παρειάς. δῆλον δ᾽ ὅτι ὁμώνυμος λέξις ἡ ἀλοιφὴ, ἐπί τε πιμελῆς 
λεγομένη καὶ στέατος καὶ νῦν ἐπὶ καλλοποιοῦ χρίσματος. ( Vers.181.) Τὸ δὲ, κεῖνος ἔβη, κατ᾽ ἔξο- 
χὴν εἶπεν 3j γυνή. ὄνομα γὰρ Ὀδυσσέως οὐ πρόζειται. ( Vers. 189.) Τὸ δὲ, λύϑεν δέ οἱ ἅψεα,, λυδι- 
μελῆ δηλοῖ τὸν ὕπνον ἐξεῖναι λέγεσϑαι, μὴ μόνον χαϑότι λύει μελεδήματα ϑυμοῦ, ὡς ἀλλαχόϑι 4o 
λέγει ὃ ποιητὴς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ λύειν τὰ μέλη, 0 mé ἐστιν ἅψεα. ( Vers. 190.) Ὁ à? κλιντὴρ ϑρό- 
vov εἶδος καὶ αὐτὸς, περὶ ὃν ἔστιν ἀναχλινϑῆναι, ὡς δηλοῖ τὸ, εὗδε δ᾽ ἀνακλινϑεῖσα. ὃ χαὶ ἐτυμολο- 

γιχὸς τρόπος ἐστί. (Vers.192.) Τὸ δὲ κάλλος ϑεῖόν τι ὑγρὸν ἡ ποίησις πλάττει, ὥς mov λέγει καὶ 
5 ̓Ιλιάς. ἦν δὲ τῷ τοιούτῳ μυϑιχῶς καὶ νίπτεσϑαι, ὡς δηλοῖ τὸ, πρόσωπα καλὰ κάϑηρε τὰ τῷ κάλλει 

10 παρωνυμούμεν να. ἔτι δὲ καὶ χρίεσϑᾶε. Ἀφροδίτη γὰρ, αὐτῷ χρίέται. ἔστι δὲ κάλλος τοϊοῦτον ἀμβρόσιον 
ἀλληγορικῶς ἡ ἐπιπολάζουσα κατὰ πρόσωπον φυσιχὴ "δὐλλδνὴ zc εὐπρέπεια, ὁποία rtg καὶ νῦν 4 τῆς 
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Πηνελόπης, ῇ ἡ κάλλους αἴτιος καὶ ὃ ὕπνος γίνεται ; οἷα τοῦ φιλίου χυμοῦ ἀναδοϑέντος καὶ εἰς ἔρευϑος 

φυσικὸν τῷ προσώπῳ ἐπανϑήσαντος" 0 περ οὐ χατά τινὰ τεχνικὴν ᾿ϑηνᾶν “Ὅμηρος πλάττει yt evé- 

σϑαι, ἀλλ ἑτέρως χατὰ τὸ σεμνὸν τοῦ μύϑου, ᾧ μάλιστα χαίρειν oie ποίησις. "Ioréov δὲ ὡς οὐ μένον 

μύϑου πλάσμα τὸ κάλλος, ἀλλὰ καὶ ἄλλως μύρον. τι πραγματικῶς, χρήσιμον εἰς ἐπιποίησιν χάλλους, 

χαϑὰ καὶ πρὸ ὀλίγων εἴρηται: οὕτω δὲ καὶ τὸ μεγαλεῖον μύρον, εἰ καὶ δοχεῖ τισὶν ἐπαινετιχῶς εἰρῆσϑαι 

προπερισπώμενον, ἀλλὰ πρὸς ἀκρίβειαν μεγάλλιον ἐν δυσὶ γράφεται AA προπαροξυτόνως διὰ τοῦ V, 

xo e καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿1λιάδα ὑπεχρούσϑη. ὁ μεγάλος μὲν γὰρ παροξυτόνως ἐπίϑετόν à ἐστιν, οὗ κλη- 

τιχὴ ἑνικὴ παρ ᾿“Πἰσχύλῳ τὸ, ὦ μεγάλε Ζεῦ, xai πληϑυντικὴ ἀναλόγως εὐϑεῖα, οἱ μεγάλοι. ὃ Μέγαλλος 

δὲ προπαροξυτόνως ἐν διλαμβδίᾳ κύριον ὄνομα κατὰ τοὺς παλαιούς. ᾧ παρώνυμον τὸ ὑπ᾽ ἐκείνου εὑρε- 

10 ϑὲν MeyaAMOov μύρον. Σικελιώτης δὲ ἢ ̓ϑηναῖος ἱστορεῖται εἰναι ὃ εἰρημένος Μέγαλλος. Ὅτι δὲ "κάλ- 20 

Aog καὶ ἐπὶ ἀλεκτρυόνος κεῖται, ἀλλαχοῦ δηλοῦται. (Vers. 193.) Τὸ δὲ τῆς Κυϑερείας χρίσμα ἐμφαίνει 

χατὰ ἔρωτα ταῖς γυναιξὶ χρηστὰ εἰναι τὰ πρὸς κάλλος χρίσματα καὶ, ὡς εἰπεῖν, διὰ τὸ ἐπαφρύδιτον, χαὶ 

μάλισϑ' ὅτε πανηγυρίζουσι. τοῦτο γὰρ ὡς ἐκ μέρους ὃ τῶν Χαρίτων ἄρτι δηλοῖ χορὸς; περὶ οἷα μάλιστα 

γυναῖκες εὐδοκιμοῦσιν, ὡς ἄνδρες περὶ ἀεϑλεύματα. ( Vers. siis ) ὡς δὲ φίλαι τῇ ̓ Αφροδίτῃ αἱ Χάρι- 

τες, χαὶ ἡ ϑῆτα ῥαψῳδία ἐδήλωσεν. ἐνταῦϑα δὲ ἰστέον, ὅτι ἐκ τῶν Χαρίτων καὶ τὰ “Χαρίσια παρωνό- 

μασται. παννυχίδες δὲ ταῦτα ἦσαν, ἐν αἷς πλεῖστον ὅσον χρόνον διηγρύπνουν χορεύοντες, ὅτε πειρα- 

μοῦς εἰς ἔπαϑλον ἐδίδοτο τοῖς διηγρυπνήσασι χαί apes “πέμματα, καλούμενα xal αὐτὰ χαρίσια ἐχ τῆς 

τῶν ἀναιρουμένων αὐτώ, φασι, χαρᾶς. Εὔβουλος" εἶτ᾽ εὐϑὺς ἐξεπήδησα πέττουσα τὸν χαρίσιον. 5 δὲ 

ἀναλογία τοῦ πυραμοῦντος, ὡς σησαμοῦς σησαμϑῦντος. τῶν τις δὲ παλαιῶν καὶ μάζαν παρονομάσας 

20 ἐπίχαριν χαρυτοβλέφαρον ὠνόμασε. δῆλον δὲ, ὅτι καὶ κύριόν ἐστὶν ὄνομα ὃ “Χαρίσιος. (Vers. 199.) 

Τὸ δὲ, μακρότερον χαὶ πάσσον τοῦ σώματος, καὶ ἐπὶ τῷ Οδυσσεῖ φϑάσασα ἐνήργησεν ἡ τοῦ μύϑου 

᾿᾿ϑηνᾶ ἐ ἐν ἑτέρῳ "5 τόπῳ xci πρὸ ὀλίγων, ὅτε αὐτῷ aisi ai ptas μδλεαι ἤλδανε. οὕτω δέ πως καὶ 

ὃ τοῦ μύϑου Ζεὺς "ἐν ᾿Ιλιάδι τὸν βασιλέα ἐσέμνυνεν ἐππρέπξα, χαὶ ἔξοχον ἐν τοῖς τότε ποιήσας, οὐχ 50 

ἁπλῶς, ἀλλὰ περί τινα t μίαν ἡμέραν. ᾿Ιστέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι πάσσων μὲν, πάσσονος ὃ παχύτερος. 

πάσσος δὲ, πάσσου, οἶνός τις ἐν τοῖς τὸῦ ᾿4ϑηναίου. ( Vers. 196. ) Πριστὸς δὲ ἐλέφας τὸ ἐλεφάντινον 

ὀστοῦν πρὸς διαστολὴν τοῦ ζῴου. ἐκεῖνο μὲν γὰρ μέλαν ἐ ἐπιφαίνεται, χαϑὰ δηλοῖ καὶ ὃ εἰπὼν αὐτὸν 

Ἰνδὸν ϑῆρα κελαινόῤῥιον. ( Vers. 182.) Ὅτι αἰτίαν ἀποδιδοὺς ὃ ποιητὴς τοῦ μετὰ ἀμφιπόλων τὴν 

“Πηνελόπην ἐφίστασϑαι τοῖς μνηστῆρσι πλάττει αὐτὴν κελεύουσαν τῇ Εὐρυνόμῃ; προφκαλέσασϑαι ἕν- 

δὸν ἐκ τῆς γυναικωνίτιδος ἀμφιπόλους Αὐτονόην τινὰ καὶ “ἱπποδάμειαν, ἵνα παραστῶσι, “φησὶν, ἐν 
30 μεγάροισιν" οἴη δ᾽ ovx sos μετ᾽ ἀνέρας" αἰδέομαι γάρ. καὶ Εὐρυνόμη μὲν ἄπεισιν, ὑπνοῖ δ᾽ ἐν 

τοσούτῳ Y "Πηνελόπη" καὶ μεταβραχὺ αἱ ἀμφίπολοι ἦλθον φϑόγγῳ ἐπερχόμεναι. ( Vers. 199- .) τὴν 

δὲ γλυκὺς ὕπνὸς ἀνῆκεν. οὐ γὰρ 51v βαϑὺς, ἀλλ ὁποῖος παρὰ. Σοφοκλεῖ ὕπνος ἄὔπνος. Ὅτι ἀφυῆνι- 
σϑεῖσα ἡ Πηνελόπη, ὡς ἐῤῥέϑη, (Ver 8. 200. Y Ξβυευμθ ξιστο χερσὶ παρειὰς, ἀρκεσϑεῖσα εἰς ἐπιποίη- 

σιν κάλλους τῷ οὕτω ποιῆσαι, sir καὶ πορισαμένῃ νόημα ἐκ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν αἰφνιδίου ὕπνου, φησίν" 
ἊΝ ) ἦ με μάλα αἰνοπαϑῇὴ μαλακὸν pi xu ἐκάλυψεν. αἴϑε μου ὡς μαλαχὸν ϑάνατον 

Ἀπόροι “Αρτεμις ἁγνὴ αὐτίχα νῦν, ἵνα μηκέτ᾽ ὀδυρομένη κατὰ ϑυμὸν αἰῶνα φϑινύϑω, πόσιος Áo 

ποϑέουσα φίλοιο παντοίην ἀρετὴν, ἐπεὶ ἔξοχος nev ᾿“Ιχαιῶν. ἁρμόξει δὲ ταῦτα γυναικὶ πάσῃ παϑαι- 

665 vouérm ἐπὶ φίλῳ ἀνδρὶ ἀποδήμῳ. ( Vers. 202.) Σημείωσαι δὲ ὅτι ὥς nip: μαλακὸν ϑάνατον εἶναι λέγει 
τὸν. αὐτίχα νῦν, oU περ αἰτία γυναιξὶ παρὰ τῷ ποιητῇ ἄρτεμις, οὕτω καὶ μαλακὸν sip ὃ αὐτίχα νῦν 

40 ὕπνος, ὁποῖον ἄρτι Πηνελόπη i ὕπνωσε: (Ὑετ5..505.}) κάλλιον δὲ νῦν τὸν ᾿Οδυσσέα ἡ γυνὴ ἐπήνεσε, ἤ περ 
ὅτε χλέος εὐρὺ αὑτοῦ εἶπε καϑ' “Ελλάδα καὶ μέσον  Aoyoc. ( Vers. 206. ) Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ὑπε- 
gaov σιγαλόεν, χαϑὰ καὶ πρὸ ὀλίγων" χατέβαινε γάρ, φησιν, ὑπερώϊα σιγαλόεντα. CVers. 202.) 

Ὅτι δὲ τὸ μαλακῶς ϑανεῖν συγγενές τι τῷ μαλαχῶς ὑπνῶσαι, δηλοῖ καὶ ᾿Εἰσίοδος ἐν τῷ. ϑνῆσχον 

δ᾽ ὡς ὕπνῳ δεδμημένοι. evers 201. ) “ΣΣημείωσαι δὲ ὃ ὅτι τε ὥς περ ζῶ ζῶμα, βρῶ βρῶμα , τρῶ Toni 
᾿Ιωνικῶς ἡ " βλάβη, οὕτω καὶ κῶ χῶμα ὃ ὕπνος. χαὶ ὅτι καϑὰ δέσμα μὲν ἔφη ὃ ποιητὴς. ov μὴν δὲ χαὶ 
ὃ δεσμὸς εὕρηται παρ᾽ αὐτῷ, οὕτω καὶ κῶμα μὲν οἶδεν, oU μὴν δὲ καὶ τὸν κῶμον, οὗ τῇ χρήσει πλεο- 
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νάξουσιν ᾿4ττικοὶ, λέγοντες χῶμον ἐκεῖνοι τὸν ἐν πημποσίῳ κάρον, δι᾽ οὗ καταφέρεταί τις εἰς “Ομηριχὸν 
50 χῶμα, 0 πέρ ἐστιν ὕπνον" ὅϑεν καὶ κωμάξειν χαὶ gx NL TO χαϑὰ μεϑύοντα ἐπέρχεσϑαι αὖϑα- 

δέστερον. ( Vers. 212.) Ὅτι τῶν μνηστήρων ἰδόντων τὴν “Πηνελόπην αὐτοῦ λύτο γούνατα. διατί; 

ἔρῳ δ᾽ ἄρα ϑυμὸν ἔϑελχϑεν. πάντες δ᾽ ἠρήσαντο x«i νῦν, ὡς ἀλλαχοῦ, ( Vers. 213.) παραὶ λεχέεσσι 

EC αι ἐδ d ἐστιν ἑρμηνεία τοῦ ἔϑελχϑεν, οἷα οὕτως ἐκστάντων, ὡς εἰς εὐχὴν ϑέσϑαι τὴν εὐνήν" 

ἢ καὶ ἄλλως οὕτω ϑελχϑέντων, ὡς λυϑῆναι αὐτοῖς τὰ γούνατα, οἷα λυσιμελοῦς τινὸς dioc καὶ τοῦ 

60 πολλοῦ ἔρωτος. ( Vers. 212. ) Τὸ δὲ € ἔρῳ δοκεῖ -AioAixóv εἰναι ἀπὸ εὐϑείας τῆς ὃ ἔρος, οὗ "χρῆσις ἅπαξ 

ἐν ᾿Ιλιάδι καὶ ἅπαξ ἐν Osoyovig* ὅϑεν καὶ αἰτιατικὴ T0, ἐξ ἔρον ἕντο. ἠδύνατο δὲ καὶ ἐχ τοῦ, ἔρως 

ἔρωτος ἔρωτι, ἀποκεκόφϑαι καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, γέλω ἔχϑανον. ἀλλ οὐ δοχεῖ γνωστὸν Ὁμήρῳ evot 
1844:0, ἔρως ἔρωτος. (Vers, 213.) Τὸ δὲ, “παραὶ λεχέεσσι κλιϑῆναιγ ἀμφιβόλλως νοεῖται" ἢ γὰρ ἐκείνην 10 

παρὰ τοῖς αὐτῶν, ἢ αὐτοὺς παρὰ τοῖς τῆς γυναικός, ὕτι δέ ποτε τὸ πἰφϑῆναι καὶ μετὰ τοῦ Y γράφεται 

κλινϑῆναι, οὐχ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. (Vers. 215 ) Ὅτι ψόγος πρὸς ἀκμάζοντα εὐγενῆ νεανίαν, εἴ περ ἀφραί- 

Vtt, τὸ, ὦ δεῖνα, οὐχέτι φρένες ἔμπεδον οὐδὲ νόημα, τὸ ἐκ τῶν σωματικῶν φρενῶν δηλαδή. ( Vers. 216.) 
παῖς ἔτ᾽ ἐὼν, καὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶ κέρδε᾽ ἐνώμας, τουτέστι χερδαλέος ἡ ἧς. γῦν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας, ἐσσὶ καὶ 

το ἥβης μέτρον ἱκάνεις, καί χέν τις φαίη γόνον ἔμμεναι ὀλβίου ἀνδρὸς, εἰς u£*ys&og καὶ χάλλος ὁρώμενος 

ἀλλότριος φὼς " ( Vers. 220.) οὐχέτι φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὐδὲ νόημα. Πηνελόπη δὲ ταῦτα φησὶ πρὸς 666 
τὸν υἱὸν, ἀφορμὴν προβαλομένη TOU τὲ χατελϑεῖν xci τοῦ ταῦτα εἰπεῖν τὴν τοῦ ξένου κακίαν. 
( Vers. 221.) ἐπάγει οὖν ϑαυμαστικῶς καὶ ϑυμιχῶς, οἷον δὴ τόδε ἔργον ἐνὶ μεγάροισιν ἐτύχϑη, ὃς τὸν 
ξεῖνον ἔασας ἀεικισϑήμεναι οὕτως. πῶς νῦν; εἴ τι ξεῖνος ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν ἥμενος ὧδε πάϑοι 
ῥυσταχτύος ἐξ ἀλεγεινῆς, (Vers. 225.) σοὶ ἂν αἶσχος λώβη τε uer ᾿ἀνϑρώποισι πέλοιτο, ὡς ἀχρείῳ 20 

20 δηλαδὴ ξεινοδόχῳ 1) καὶ ἀδίκῳ. xai οὕτω μὲν ἡ "μήτηρ. ( Vers. 227.) ὁ “δὲ παῖς ἐμφρόνως ἀντιλέγων 
“καὶ ἐπιεικῶς λέγειν 0c« δὴ συνετὸς γέος εἴπῃ ὁμολογῶν οἰχεῖον ἐλάττωμα , ὃ πταίει ἐξ αἰτίας ἐχϑρῶν 
τινῶν. φησὶ γάρ" μῆτερ ἐμὴ» τὸ μὲν οὔ σε νεμεσσῶμαι κεχολῶσθαι" αὐτὰρ ἐγὼ ϑυμῷ vo&o xci οἶδα 
ἕχαστα, ἐσϑλά τε καὶ τὰ χέρηα" πάρος δ᾽ ἔτι νήπιος ἠα. ἀλλά TOL OU δύναμαι πεπνυμένα πάντα voij- 
σαι" ἐκ γάρ μὲ πλήσσουσι παρήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος οἵδε, χακὰ φρονέοντες, ἐμοὶ δ᾽ ovx εἰσὶν ἀρωγοί, 

30 Καὶ ὕρα ὡς δεξιῶς ἀναστρέφει τὸ τῆς μητρὸς γόημα ὃ παῖς, ἡ ; μὲν γὰρ παῖδα ἔτι ἐόντα xig" cer νωμᾶν 
αὐτὸν ἐν φρεσὶν ἔφη. νῦν δὲ μέγαν ὄντα μὴ τοιοῦτον εἶναι. ὁ δὲ νῦν μᾶλλον ἐπιστήμων ἔφη 1 τῶν δεόν- 
τῶν εἶναι, πάρος δὲ νηπιάζειν. αἰτιᾶται δὲ τοὺς μνηστῆρας ὡς αἰτίους τοῦ δοχεῖν τοῦτον μὴ φρονεῖν, 
ἵνα τῶν τοῦ Τηλεμάχου τὸ μὲν πρῶτον εἴη ἐνστατικὸν, τὸ νῦν μᾶλλον εἰμὶ φρενήρης, τὸ δὲ ἑξῆς ἄντι- 
παραστατιχὸν, τὸ ὑπὸ τῶν μνηστήρων ἐχκρούεσϑαί ποτε τοῦ δέοντος. οἱονεὶ γάρ, φησιν, ὡς & καί ποτε So 
δοχῶ μὴ φρονεῖν, ἐξ αἰτίας τοῦτο τῶν μνηστήρων ἐστί. ( Vers. 217.) Τὸ δὲ, μέγας ἐσσὶ, ἔχεται λόγου 
τοῦ παιδὸς, ἐν ᾧ φϑάσας ἐκεῖνος ἔφη. νῦν δ᾽ ὅτε δὴ μέγας εἰμὶ, πειράσομαι τόδε ποιῆσαι. (δ ταν, 219) 

4o Ürt δέ ποτε ἀλλότριός τις φὼς εἰς μέγεϑός gp "en κάλλος ὁρώμενος ἤτοι ὁρῶν, ὀλβίσοι * ἂν τὸν 

βλεπόμενον, ἐδήλωσέ που καὶ Μενέλαος, οὕτω χαρακτηρίσας χαὶ αὑτὸς ἔκει ΙΙεισίοι qox καὶ Τηλέμα- 

χον, γένος εἶναι διοτρεφέων βασιλήων" ἐπεί, φησιν , οὐχ ἂν καχοὶ τοιούςδε τέχοιεν. καὶ ἄλλως δὲ φρά- 

σαι, τὸ ἀλλότριος φὼς ἀχριβῶς πρόσκειται, ὡς τοῦ ἀλλοτρίου φωτὸς ἀπὸ μεγέϑους xai κάλλους ὡς 
ταπολλὰ ὀλβίζοντος τὸν ὁρώμενον, ὃς εἴ meg ἀστοχήσοι, &X0UGOL GV, ὡς οὐχ εἰχότως ὄλβιον λέγει, 
ᾧ μὴ ἐπ᾽ εἴδεϊ καὶ φρένες εἰσίν" ὃ μέντοι εὖ εἰδώς τινα ἑτέρωθεν χαρακτηρίσει τὸν ὄλβιον" ἐξ ὧν δηλαδὴ 
περὶ ἐχείνου οἶδεν ἀγαϑῶν. (Wers.223.) Τὸ δὲ, πῶς νῦν; πάνυ ἐλλιπῶς χαὶ οὕτω γοργῶς ἠρώτηται. 

οὐ γὰρ ἀφῆκεν ὁ ϑυμὸς ἐντελῆ γενέσϑαι τὴν πεῦσιν. λέγει δὲ πῶς νῦν τὸ πρᾶγμα γέγονεν; ἢ πῶς οὐκ ÁO 
Bn) ϑὲς xai ἐχώλυσας; ἢ ἄλλο τι ὅμοιον. Τὸ δὲ εἴ τε ξεῖνος ἢ εἴ τις ξεῖνος, ἀμφοτέρως γὰρ γράφεται, 
χαὶ τὰ ἑξῆς, διδάσχει, τὰ εἰς τοὺς ξείνους κακὰ τοῖς ξεινοδόκοις ἐπιγράφεσϑαι, ( Vers. 324.) ἱῬυστα- 
χτὺς δὲ ἡ αἰχία. ὃ βίαιος ἑλκυσμός" οὗ τὸ ῥῆμα ῥυστάζειν ἐλέχϑη πρὸ τούτων. ( Vers. 228.) Τὸ δὲ, 
ϑυμῷ νοέω, εὐφυῆ χαὶ ϑυμόσοφον εἶναι δηλοῖ τὸν Τηλέμαχον. οἴχοϑεν γὰρ καὶ οὐκ ἀπὸ διδασχάλου 

φρονεῖ. διὸ zal ἐῤῥέθηηι που πρὸς αὐτόν" Τηλέμαχε, ἢ μάλα σε διδάσκουσι ϑεοὶ αὐτοί.  ( Vers. 229.) 

50 Τὸ δὲ, οἶδα ἐσϑλά τε "καὶ τὰ χέρηα, σοφὸν τὸν παῖδα καϑυποδείκγυσιν,, εἰδότα μὲν αὐτόϑεν καὶ τὰ 
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καλὰ, εἰδότα δὲ καὶ τὰ μὴ τοιαῦτα, ἐν τῷ μαϑεῖν. αὐτὰ χαγόνι τοῦ γ᾽ ἐσθλοῦ κατὰ τὴν τραγῳδίαν. εἴ 
δὲ χαὶ οὕτως οἶδεν ὃ παῖς, ἀλλ᾽ εὐλαβῶς εἴχων, οἷς ἡ μήτηρ € εἶπεν, (Vers. 230.) οὐ δύνασϑαίΐ qnot 

πεπνυμένα πάντα νοῆσαι, διότι ἐκπλύή σσουσί ue ἄλλοϑεν ἄλλος" 0 περ ἐχ μεταφορᾶς λέγει τῶν ἐπίτη- 
δὲς διά τινος πληγῆ ἧς καὶ κρότου συγχεόντων τινά" οἱ καὶ οὕτω καταχρατηϑέντες ἔμπληκτοι λέγονται 

καὶ ἔχπληχτοι. εἰ δὲ xal ὑπὸ βροντῆς αὐτὸ πάϑοιεν, καὶ ἐμβρόντητοι καλοῦνται. ἀπὸ δὲ τοῦ ἐκπλὴσ- 

σε» καὶ ἐκχρούεσϑαί τις ἔργου λέγεται, καὶ ὃ κωλύων ERU ἐκεῖνον. ὃ μέντοι παραπλὴξ ἄλλο TL 
δηλοῖ, ὡς προεδηλώϑη. περὶ δὲ τοῦ ἐμπλή) δὴν ἐν τοῖς ἑξῆς δηλωϑήσεται. ( Vers. 2333.) Ὅτι λαλήσας 

δεόντως τῇ Thyshóny ὃ 0 Τηλέμαχος, ap. ois ἐκείνη αὐτὸν αἰτιᾶται διὰ τὸ αἰχισϑῆναι τὸν ξένον, ἐ D 

pet καί τι νόημα δηλοῦν, ὡς ψεύδεται ἡ ἡ μήτηρ τὴν τοῦ ξείνου αἰχίαν. φησὶ γάρ" οὐ μέν τοι ξείνου 7γὲ χαὲ 
10 Ἴρου μῶλος ἐτύχϑη, μνηστήρων ἰότητι. (Vers. 234.) ἅμα, δὲ χαὶ ὑπεραπολογεῖται τῶν “μνηστήρων. 

tira καὶ τὸ γενναιότερον ἐπάγων. φησί" Bm δ᾽ ὃ ye φέρτερος ἦεν, τουτέστι προφερέστερος ἣν τοῦ loov 
ὃ ξεῖνος χατὰ ἰσχύν. ὃ δὴ τοιοῦτος πῶς "ἂν ἠκίσϑαι λέγοιτο; Καὶ σημείωσαι τὴν τοῦ Τηλεμάχου δει- 60 

νότητα. ]Πηνελόπη μὲν γὰρ αἰχισϑῆναι ἀληϑῶς τὸν ξένον ἔφη» ὅτε σφέλας ἀφεὶς Ó ̓ Αντίνοος ἔβαλεν 

αὐτόν. Τηλέμαχος δὲ, προσποιησάμενος λαϑέσϑαι. νοεῖ τὸν τῆς μητρὸς λόγον ἐπὶ τοῖς χατὰ τὸν Ἶρον 

xoi τὸν ξεῖνον, iq) οἷς οὐκ ἔστιν αἰχία τοῦ ξένου. ποιεῖ δὲ τοῦτο ἐπίτηδες, ἵνα παύσῃ τὸν ϑόρυβον, 
ὑπεραπολογησάμενος μὴ αἰκισϑῆναι τὸν ξεῖνον. ( Vers. 235.) εἶτα ἠρέμα κατὰ τῶν μνηστήρων «vous 
λέγων ἐπάγει" αἰ γὰρ οὕτω νῦν μνηστῆρες ἐν ? μετέροισι δόμοισι γεύοιεν κεφαλὰς δεδμημένοι, οἱ μὲν ἐν 
αὐλῇ κατὰ τὸν * Ipov, oi δ᾽ ἔντοσϑε δόμοιο, AÉ*Avro δὲ γυῖα ἑκάστου, ὡς νῦν ἴρος ἐκεῖνος ex ̓ αὐλείῃσι1 845 

ϑύρῃσιν ἡ ἧσται νευστάζων κεφαλῇ, μεθύοντι ἐοικώς" οὐδ᾽ ὀρϑὸς στῆναι δύναται ποσὶν, οὐδὲ véea et 

20 οἴκαδε ὃ ὅπῃ οἱ νόστος, ἐπεὶ φίλα γυῖα λέλυνται. (Vers. 257.) νεύειν δὲ κεφαλὰς ταυτόν ἐστι τῷ νευστά- 

607 Cav, ὁποῖόν τι καὶ ἐπὶ ᾿Αμφινόμου τὸ νευστάζων χεφαλῇ. Τὸ δὲ δεδμημένοι, ἐπίτηδες κεῖται, ἵνα δη- 

Aoi ὄλεϑρον τὸ, νεύοιεν xeq aeg. ἄλλως γὰρ νεύει τις κεφαλῇ χαὶ προχαλούμενός, τινα 1) κατανεύων £V 

τῷ ἐρωτηϑῆναι. παραβολικὸν δὲ γνώρισμα τοῦ οὕτω νεύειν κερῥαλὰς ἤγουν νευστάζειν χεφραλῇ τὸ χατὰ 

μμέθὴν: διὸ ἐπήγαγε τὸ, μεϑύοντι ἐοικὼς, ὃς οὐδ᾽ ὀρϑοῦσϑαι δύναται. (Vers. 238.) Τὸ δὲ, λέλυτο 

δὲ γυῖα ἑχάστου, ταυτόν ἐστι τῷ λυϑεῖεν., δριστιχὸν μὲν ὃν; τεϑὲν δὲ ἀντὶ εὐχτιχοῦ, ἴσως δὲ χαὶ ἀπὸ 

τοῦ λελύοιτο συγκέκοπται. Τὸ δὲ, ὅπῃ οἱ νόστος, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ νέεσϑαι οἴκαδε. γόστος γὰρ ἡ εἰς 

οἶχον ὑποστροφή. διὸ xci ἅμα παραϑεὶ le ἔφη νέεσϑαι οἴχαδε ὃ ὅπῃ oi νύστος. (δ ετ5. 246.) Ὅτι Evov- 

μᾶχος κολαχεύων, ὡς εἰχὸς, τὴν Πηνελόπην φησίν" εἰ πάντες σε ἴδοιεν ἀν᾽ Ἴ]ασον "Aoyog ᾿Αχαιοὶ; 
πλείονές xr» μνηστῆρες ἐν δόμοις ἠῶϑεν δαινύατο" ἐπεὶ περίεσσι γυναι χῶν εἶδός τὲ μέγεϑός τε, ἰδὲ το 

30 φρένας ἔνδον ἐΐσας : ὥςτε οὐδέν τι καινὸν ἐρᾶν σου ἡμᾶς τοὺς ἐγγὺς, εἴ) ye ai oi ποῤῥωτέρω ἰδόντες σε 
τὸ αὐτὸ πάϑοιεν ἂν ἡμῖν. “έχει δὲ Incov? “4ργος τὴν “Πελοπόννησον ἀπὸ ᾿Ιάσου βασιλέως, τοῦ τῆς 

᾿Ιοῦς, ὡς πὲρ τὸ αὐτὸ καὶ "Aoyoc διὰ τὸν πολλαχοῦ δηλούμενον πανόπτην Aoyov. δῆλον δὲ καὶ ὅτι χατὰ 

πολυωνυμίας λόγον καὶ ἵππιον ἐκλήθη τὸ αὐτὸ sci ἱππόβοτον ̓ xci “4ργος ᾿“Ιχαιυϊχόν" ἰδίως μέντοι καὶ 

7) «“ακωνικὴ ᾿ἀχαιυϊιὸν [Ἄργος ἐχλήϑη, ὡς τὸ, 3) οὐκ [Ἄργεος ἣεν ᾿“Ιχαιϊχοῦ, τουτέστιν ovx qv ἐν τῇ 

"loni. ὡς δὲ ovy £v "Aoroc; ἀλλὰ πολλὰ, καὶ ὡς γεώτέρου Μακεδόνες zai Θετταλοὶ “4ργος xal 

τὸ ἁπλῶς πεδίον φασὶ, καὶ ἐν ἄλλοις δεδήλωται. ὡς δὲ καὶ Anio yr, ἐκλήϑη ποτὲ ἡ Πελοπόννησος ἀπὸ 

“Ἁπιδός τινος 1j ἄπεως, ἐδηλώϑη που καὶ αὐτό. ἐνταῦϑα δὲ ϑετέον καὶ ὅτι Anio ἐχείνη λεχϑῆναι ἱστό- 
gute. xci διὰ τὸ ἐπιδαψιλεύειν, φασὶν, ἐν αὐτῇ τὸ φυτὸν, 0 δηλαδὴ τοὺς ἀπίους φέρει. τινὲς δὲ 
"Iucov "Apyoc ἐνταῦϑα ὡς ἀπὸ μέρους τὴν ὅλην ᾿ Ελλάδα νοοῦσιν. ἀπολογία δέ τις κολακικὴ τῷ Εὐρυ- 

4o μάχῳ τὸ λεχϑὲν ὑπὲρ τῶν ὅλων μνηστήρων, ὡς μηδέν τι ποιούντων παρά γε τὸ εἰχὸς, εἰ γυναῖχα τοιαύ- 
τὴν εὑρόντες παραμένοιεν, ἣν καὶ ἄλλοι ἰδόντες ποιήσαιεν ἂν "τὸ ὅμοιον. χαρίεις δὲ ὃ λόγος τῷ Εὐρυ- 20 
μάχῳ καὶ διὰ τὸ ἐν ὀλιγίστῳ εἰρῆσϑαι xoi ἔχειν οὕτω τὸ εὐμνημόνευτον. ᾿Εν δὲ τῷ, ἀν᾽ "Iacov, λείπει 
ἄρϑρον πληϑυντικὸν, ἵνα λέγῃ, ὡς si καὶ πάντες σε ἴδοιεν οἱ ἀνὰ v0" Iacov ἄργος. (Vers. 251.) Ὅτε 

“Πηνελόπη ἐπαινεϑεῖσα παρὰ τοῦ Εὐρυμάχου φησίν" ἐμὴν ἀρετὴν εἶδός τὲ δέμας τὲ ὥλεσε ϑεὸς, ὅτε 
Ἴλιον εἰσανέβαινον ᾿4ργεῖοι., μετὰ τοῖσι δ᾽ ἐμὸς πόσις ἦεν Ὀδυσσεύς. εἰ κεῖνός y ̓ἐλϑὼν τὸν ἐμὸν βίον 
ἀμφιπολεύοι, μεῖζόν κε κλέος εἴη ἐμὸν καὶ χάλλιον οὕτω. ἐνταῦϑα δὲ νοητέον ; οἷος ἂν εἰς τὸν ἀγῶνα 
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80 γενήσεται Ὀδυσσεὺς τοιαύτης πειρώμενος τῆς χυναιχός" ἢ πάντως αἱκρήσεται ϑανεῖν αὐτὸς, εἰ μὴ ταχὺ 
τοῦτο οἱ μνηστῆρες πάϑοιεν. καὶ ἄλλως δὲ ϑεωρῆσαι ταῦτά τε καὶ τὰ εὐϑὺς ἐφεξῆς" (Mars. 2595.) ἐπαι- 
vel ἑκυτὴν ἡ Ζ vy? φιλοκάλως εἰς ἐπίτασιν. κάλλους ὑπερβαίνουσα τὰ τοῦ δὐρυμάχου. εἰ εὐ γὰρ νῦν πασῶν 

περίεστιν, οἵα ἣν ἄρα τὸν ἄνδρα € ἔχουσα; xai τὸν ᾿Οδυσσέα δὲ ἐπαινέσασα καὶ ἐρωτικῶς, ἐχείνου ἔχειν 
φαμένη ἀντερᾶται εἰς mÀéov' καὶ οὕτω πάλιν προσερεϑίξεται Ὀδυσσεὺς ταχὺ ἐπεισπεσεῖν τοῖς 
μνηστῆρσι. προκαταβάλλεται δ᾽ ἐν τούτοις ὃ ποιητὴς καὶ ἀρχὰς τῶν εἰσαύριον. εἰ γὰρ ἤδη τετύπωχὲν 

40 7 7υν ἡ γή ἤμασϑαι, πιϑανῶς ἄρα τὰ τὴς αὔριον προβήσεται. πιϑανολογεῖται δὲ καὶ ἡ. τῶν δώρων 608 
ζήτησις χαὶ ἡ τῶν μνηστήρων εἰς τὸ δοῦναι προϑυμία, εἴ mi ἤδη ἐϑέλει αὐτὴ ἄνδρα. λαβεῖν. 

( Vers. 251.) Meri δ᾽ ἐνταῦϑα οὐ μίαν τινὰ λέγει; ἀλλὰ τὸ εὔδαιμον τῆς ζωῆς καὶ μαχαριστὸν ἢ) καὶ 
πᾶσαν γυναικὸς δεξιότητα, οὐ μόνον τὴν κατὰ φρένας, ὡς Εὐρύμαχος εἶπεν, ἀλλὰ χαὶ τὴν χατὰ ἔργα 10 
χαὶ οἰκονομίαν καὶ ὅσα τοιαῦτα. ( Vers. 256.) Ὅτι πένϑιμον τὸ, νῦν δ᾽ ̓ἄχομαι,, τόσα γάρ μοι ἐπεσ- 

50 GEUE κακὰ δαίμων. ᾿ Ori ἐπισπεύδων ἤδη τὴν μνηστηροκτονίαν ὁ ποιητὴς. πλάτλ TEL τὴν Πηνελόπην λέγου- 

σαν οὕτως" ἢ μὲν δὴ, ὅτε ἀπέπλεεν Ὀδυσσεὺς, δεξιτερὴν à ἐπὶ χαρπῷ ἑλὼν ἐμὲ χεῖρα; προσηύδα ὦ γύναι, 

οὐ γὰρ ὀΐομαι ᾿αχαιοὺς ἐκ Τροίης εὖ πάντας “ἀπήμονας ἀπονέεσϑαι. (Vers. 261. ) xci γὰρ Τρῶας 
φασὶ μαχητὰς ἔμμεναι ἄνδρας, ἡμὲν ἀκοντιστὰς ἠδὲ ῥυτῆρας ὀϊστῶν, ἤγουν. ὀϊστευτὰς, ἵππων τ᾽ ὠχυ- 
πόδων ἐπιβήτορας, οἵ zs τάχιστα ἔχριναν μέγα νεῖχος ὁμοιίου πολέμοιο. τῷ οὐκ οἰδ᾽ εἴ κέν μ᾽ ἀνέσεν 
ϑεὸς ἤ κεν ἁλώω αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ" σοὶ δ᾽ ἐνϑιάδε πάντα μελόντων, μεμνῆσϑαι πατρὸς καὶ μητέρος ἐν 

60 μεγάροισιν, ὡς νῦν, ἢ ἔτι μᾶλλον *zucÜ ἀπονόσφιν ἐόντος. αὐτὰρ ἐπὴν. δὴ παῖδα γενειήσαντα ἴδηι» 

οὗ πὲρ αὐτὴν πρὸ βραχέων χαὶ ἡ Εὐρυνόμη ἀνέμνησε, λήμασόι, ᾧ x ἐθέλῃσϑα, τεὸν χατὰ δῶμα 
λιποῦσα. κεῖνός Ü' ὡς «y όρευε. τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται... «νὺξ δ᾽ ἔσται à ὅτε. δὴ στυγερὸς γάμος ἄντι- 20 

1840βολήσει οὐ "λομένης ἐμέϑεν, τῆς τε ϑεὸς ὄλβον ἀπηύρα. (εἰ: 209.) ἐν τούτοις δὲ φαινόμενον μὲν ; 

κεφάλαιον τὸ μελετᾶν ἤδη τὴν Πηνελόπην. περὶ γάμου διὰ τὸ γενειῆσαι τὸν Τηλέμαχον" δεινότης. δὲ 

ποιητικὴ ἀληϑῶς, ἤδη μεϑοδεύουσα ἐπιβαλεῖν τοῖς κατὰ τῶν μνηστήρων. ( Vers. 261.) ἔχεν. δὲ ὁ λόγος 
xci ἱστορίαν, λέγων ὁποῖοι τινές more οἱ Τρῶες ἦσαν. διδάσκει δὲ χάριν πολυπειρίας χαὶ ἀρίστους ἐν 

ταῖς πολεμικαῖς εἶναι τάξεσι τοὺς ἱππέας. διὸ καὶ παρ ̓ ᾿᾿ϑηναίοις τὴν πρώτην εἰχον μοῖραν αὐτοὶ, ὡς 
δηλοῖ καὶ ὃ χωμιχός. ( Vers. 264. ) ov ἔπαινος γῦν τὸ τάχιστα χρίνειν, ὃ ἐστι λύειν, τὸ τοῦ πολέμου 
γεῖχος. ἕτερον μέντοι χοινὸν εἶπον τοῦτο ἀκοντισταῖς τε xai τοξόταις ὁμοῦ χαὶ ἱππεῦσιν, ὡς τῶν τοιού- 

10 TOY τριῶν ταγμάτων τάχιστα χα “τορϑούντων τὸ ἔργον.. CVers. 266. ) ἔτε δὲ ὁ ῥηθεὶς τῆς. γυναικὸς 
λόγι ος, ὡς ἐξ Ὀδυσσέως, καὶ βιωτικὸν € ἔχει παράγγελμα τό τὲ χρῆναι τὴν σώφρονα μέμνῆσϑαι, ὡς πὲρ 
τοῦ ἀνδρὸς ἀποδημοῦντος, οὕτω xci τῶν ἐχείνου παραγγελιῶν, τῶν τε χατὰ ζωὴν καὶ τῶν μετὰ ϑάνα- 30 

τον. (Vers, 267. ) καὶ τὸ ἐπεστράφϑαι αὐτὴν γονέων οὐ τῶν οἰχείων μόνων, ἀλλὰ καὶ τῶν τοῦ ἀνδρός" 

τούτων δὲ OU μόνον αὐτοῦ παρόντος, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἀπόντος. ἐχεῖνο μὲν γὰρ δόξοι ἂν πραγμαρξμτι- 
«0v τοῦτο δὲ τὴν κυρίως φιλίαν διαδείκνυσιν. (Vers. 265. ) !E» δὲ τῷ περὶ Τοώων καὶ ̓ Αχαιῶν λόγῳ καὶ 
τὸ ξυνὸς ἐνυάλιος ἐφερμηνεύειν δοκεῖ. τοιοῦτον γὰρ τὸ, οὐκ οἶδα, εἴ περ ἀνέλϑω i ἢ ἁλώω. (Vers. 258) 

Τὸ δὲ, καρποῦ ἑλεῖν, φιλοφροσύνης ἴδιον; εἰωϑὸς γίνεσϑαι δεξιωτικῶς. t Τίς δὲ ὃ κατὰ «χεῖρα καρπὸς, 
ἐλέχϑη ἀλλαχοῦ. (Vers, 260.) Τὺ δὲ ἀπήμονας ἐφερμηνευτικόν. ἐστι τοῦ εὐ. ταυτὸν γὰρ εὖ νοστῆσαι χαὶ 
ἀπήμονας νοστῆσαι. (Vers. 262. ) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι ἀκοντιστὲς μὲν ἐν ἁπλότητι ἔφη γ τοὺς τοξότας δὲ 
παρέφρασε, ῥυτῆρας εἰπὼν ὀϊστῶν, ἔτι δὲ χαὶ ἐπὶ πλέον τοὺς ἱππεῖς, εἰπών" ἵππων ὠκυπόδων ἐπιβήτορας. 

“Ρυτῆρες δὲ ὀϊστῶν οἱ ἑλκυσταί. ὅϑεν εἶεν ἂν οἱ Ovaroi ῥυτοὶ, 0 ἐστιν! ἑλχυστοί. διὸ καὶ γωρυτὸς, ϑύλα- 

χος» τοξοϑήκηγ ὡς olov, ,φαρὶ, χωρυτὸς, τουτέστι χωρῶν τόξον ῥυτόν. (Vers. 265.) Τὸ δὲ, ἀνέσει 4o 

20 ϑεὸς, ἀντὶ τοῦ ἀνήσει.» & "φήσει, ἀπολύσει. οὗ τὸ ἐναντίον ἁλῶναι ἐστίν. ἐντεῦϑεν καὶ τὸ, ἄφρονα 
τοῦτον ἀνέντες, ἤγουν ἀφέντες, ἀπολύσαντες, ἀναπείσαντες. xoi κύων δὲ εἰς ϑήραν οὕτως ἀνίεται, 

λυϑεὶς δηλαδὴ δεσμοῦ. (Vers. 269.) Τοῦ δὲ γενειήσαντω οὐκ εὔδηλον, εἴτε γενειῶ ἐστὶν ὃ ἐνεστὼς εἴτε 
χαὶ γενειάζω παράγωγον. ( Vers. 270.) Τοῦ δὲ γήμασϑαι ἡ πρὸς τὸ γῆμαι διαφορὰ προδεδήλωται. ᾿Εν 
δὲ τῷ, τεὸν κατὰ δῶμα λιποῦσα, φανερῶς ἄδικοι φαίνονται. οἱ μνηστῆρες, τὸν μὲν υἱὸν ἐξωθοῦντες, 
τῇ μητρὶ δὲ διδόντες τὸ τοιοῦτον δῶμα καὶ ὃς rug ὑπυίει, (Vers. 272.) Τὸ δὲ, νὺξ δὲ ἔσταν καὶ ἑξῆς, 
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ἁπλοϊκῶς μὲν vosi χρῆναι ψύχτα εἶναι τὸν τοιοῦτον χαιρὸν τοῦ γάμου χόριν αἰδοῦς" ἄλλως δὲ δύναται 

χαὶ ὅμοιον εἶναι τῷ, μὴ ἴδοι τοιοῦτον καχὸν 0 “Πλιος. παραλ αλεῖ δὲ τυχαίως ἐνταῦϑα ἡ γυνὴ καὶ τὸ 

μέλλον. νῦν γὰρ ἔσται αὔριον, ὅτε ὁ αὐτῆς. ἔσται γάμος, εἰ καὶ μὴ στυγερός" μετὰ τοῦ Ὀδυσσέως γάρ. 

( Vers. 2735. ) Τὸ δὲ οὐλομένης ἴσως μὲν ἐνεργητιχῶς ἐῤῥέθϑη, ὡς καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι ἡ οὐλομένη μῆνις, eni 

χαὶ νῦν αὕτη ἄλγεα τοῖς μνηστῆρσι ϑήσει" ἔσως δὲ καὶ παϑητικῶς ἀντὶ τοῦ, τῆς παϑούσης ὀλέϑρια. χαὶ 

669 ὡς εὐτεῖν ἀνόλβθου. διὸ ἑ ἑρμηνεύων ἐπάγει" τῆς τὲ Ζεὺς ὄλβον ἀπηύρα, ἤγουν ἣν ἀφῆκεν ἄνολβον ἤτοι 

δυσδαίμονα. xci εἰχὸς τὸ οὐλομένη χαὶ ἐνεργητικῶς aci παϑητικῶς λέγεσθαι διὰ τὸ χρόνου εἶναι 3o 

μέσου ἀορίστου δευτέρου. οἱ δὲ μέσοι. ἐπαμφοτερίζουσιν ὡς ἐπὶ πολὺ τῇ ἑρμηνείᾳ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι 

τὸ, ὅτε δὴ στυγερὸς γάμος ἀντιβολήσει οὐλομένης ἐμέϑεν, πε ἐρίφρασίς ἐστι τοῦ, ὅτε εἰς γάμον ἔλϑω. 

10 ᾿ ἔλένῃ “μὲν οὖν πταίσασα κυνῶπιν ἑαυτήν που καλεῖ. Πηνελόπη δὲ οὐχ ἂν τοιαύτην ἔχοι ἑαυτὴν καλέ- 

σαι, ἀρχεῖ δὲ ἠϑικῶς οὐλομένην εἰπεῖν διὰ τὸ δύσδαιμον 1, ἤτοι δυστυχές. (Vers. 274.) Ὅτι ὑποκρου- 

σαμένη VEWSSE ἡ Πηνελόπη μελέτην γάμου καὶ ϑέλ ξασα οὕτω τοὺς ἐραστὰς ἐπαγεὶ εὐϑύς" ἀλλὰ τόδ᾽, 

αἰνὸν ἄχος χραδίην xci ϑυμὸν ἱκάνει" μνηστήρων οὐχ ἥδε δίκη τὸ πάροιϑε τέτυχτο, οἵ τ᾽ ἀγαϑήν τε 

genua χαὶ ἀφνειοῖο ϑύγατρα μνηστεύειν ἐϑέλωσι καὶ ἀλλήλοις ἐρίσωσιν, αὐτοὶ τοί γ᾽ ἀπάγουσι βόας 

καὶ ἴφια μῆλα, χούρης δαῖτα φίλοισι καὶ ἀγλαὰ δῶρα διδοῦσιν" AX οὐκ ἀλλότριον βίοτον νήποινον 

ἔδουσιν. οὕτω κερδαλέα φρονεῖ ἡ σοφὴ γυνή. χαλῶς ἄρα προεῤῥέϑη, ὡς ἡ 4ϑηνᾶ ἐν φρεσὶν ἔϑηκεν 

αὐτῇ φανῆναι μνηστῆρσι" φρονίμως γὰρ αὐτοῖς ἐπεφαίνετο. ἔφασαν. δέπου καὶ οἱ μνηστῆρες ϑεόϑεν 

ἐντεϑεῖσθαι τῇ γυναικὶ γοῦν εἰς μέγα, κλέος αὐτῆς. εἰ δὲ χαὶ τὰ τοῦ υἱοῦ ἐδαπανῶντο, καϑὰ ἐῤῥέϑη 

ἐκεῖ, ἀλλ ἰδοὺ ἡ 7 μήτηρ οὐκ ἀφίησιν ἀζημίους τοὺς δαπανῶντας τὸν ἐχείνου βίον, ἀλλὰ παρέλκει Ἀξξ 40 

30 αὐτῶν δεξιῶς, ὡς ὃ μὲν &v τις ἐρεῖ δῶρα προικῷα, εἰπεῖν δ᾽ ἀληθῶς, ἐ ἐπιϑανατίους δωρεάς. μικρὸν 

γὰρ ὅσον καὶ τεϑνήξονται οἱ δόντες. (Vers. 281. ) διὸ καὶ γήϑησεν ἐνταῦϑα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς, 

οὕνεχω τῶν μὲν δῶρα παρέλκχετο, καϑὰ καὶ αὐτὸς ἐν Φαίαξιν ἐποίει, ϑέλγε δὲ ϑυμὸν μειλιχίοις ἐπέεσσι- 

( Vers. 283.) νόος δέ oi ἄλλα μενοίνα. συνίησι γὰρ ὃ περίφρων τὰ τῆς δαΐφρονος γυναικός. ὑπούλου 
δὲ πάντως ̓ ἤϑους χαὶ τὸ διὰ δῶ ρα ϑέλγειν ϑυμὸν μειλιχίοις λόγοις, ἄλλα δὲ γοεῖν. καί πως οὐ μαχράν 
ἐστι τοῦ εὖ μὲν βάζειν, καχῶς δ᾽ ὕπιϑε φρονεῖν, καὶ τοῦ ἐσϑλὰ μὲν ἀγορεύ ὕειν, κακὰ δὲ βυσσοδομεύειν. 

εἰ καὶ ἁπαλώτερον τοῦτο ἤ πὲρ ἐκεῖνα διὰ τὸ χε ρδαλέου ἤϑους εἰναι; οὐ μὴν φονιχοῦ. (δου 8, 273. ) 

Τὸ δὲ, ovy ἥδε δίχη, ὅμοιον τῷ, οὐχ E ϑέμις, οὐχ ̓ ὅδε νόμος, οὐχ ὃδε rgóntoe , χαὶ τοῖς TOLOUTOLG. 

Τὸ δὲ πάροιϑεν. ἐντρεπτικόν ἐστιν, ὡς τῶν μνηστήρων χαινιζόντων καὶ πρεσβεῖον ἀϑετούντων δίκης, 

ἢ τὸ πάροιϑεν ἢ ἤγουν ἀνέκαϑεν ἐκ παλαιτάτων χρόνων τέτυχτο. νεωτερίζουσι δὲ πάντως οἱ οὕτω καινί- 

30 ζοντες χαὶ εἰσὶν αὐτόχρημα ψεωτεροποιοί. (Vers. 2726.) Τὸ δὲ, ἀγαϑὴν γυναῖχα, καὶ τὸ, ἀφ νειοῦ 

ϑύγατρα, καὶ τὸ, μνηστεύειν ἐθέλωσι, καὶ τὸ ἀλλήλοις ἐρίδωσι, παρατετηρημένως χεῖνται. εἰκὸς γὰρ 
δαπανᾶν τὰ γυναικὸς τοὺς μνηστῆρας καὶ μὴ ἐϑέλειν διδόναι. εἴ πέρ m *dyadi ἐκείν) γυνὴ, μηδὲ ἐ ἐκ 50 

πλουσίων, μηδὲ αὐτὴ ἀξιοῦται μ»»σεεύεσθεει, “δὲ οἱ ἐρῶντες ἐρίζουσιν. εἰ δὲ ἀγαϑὴ ἡ ἢ γυνὴ, ἕδνα 

πάντως καὶ ἐϑέλει καὶ ἀξία ἐστὶ λαβεῖν. ὁμοίως καὶ ἐὰν ϑυγάτηρ ἀφνειοῦ πατρός. οὐ γὰρ ἂν αἰσχυ- 

ψεῖ αὐτὸν πατρῷον ὄλβον. οὕτω δὲ καὶ ἐὰν ἐχεῖνοι μνηστεύειν ἐθέλωσιν. οὐ γὰρ ἀνάεδνοι τεύξοιντ᾽ ἂν 
τοῦ ϑελητοῦ. ( Vers. 277. ) πολλῷ δὴ πλέον καὶ, εἴ περ ἀλλήλοις ἐρίξουσι. τότε γὰρ; ὡς ἐν quu Aaa 

χαρίσηται ἂν ἡ γυνὴ τῷ διδόντι πλείονα. ( Vers. 278.) Τὸ δὲ, αὐτοὶ τοί y ἀπάγουσι p βόας xai ἑξῆς, 
ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, τίς 5 δίκη τῶν μνηστήρων πάροιϑεν ἣν, ἵνα σαφὲς γένηται τὸ τῆς γυναικὸς βού- 

Anu, xc μὴ προσποιήσαιντο ἀγνοεῖν αὐτὸ οἱ μνηστῆρες. Τὸ δὲ, αὐτοὶ τοί γὲ; ὅμοιον τῷ αὐτοὶ αὐτοὶ, 

4o πρὸς ἔμφασιν τοῦ λόγου" πλείονα. “Τὸ δὲ ἀπάγουσι ταυτὸν τῷ ἄγουσι" περιττὴ γὰρ 5 πρόϑεσις. σημαί- 
γεν δέ ποτε Y λέξις καὶ τὸ ἀποστερεῖν χαὶ ληΐξεσϑαι. Τὸ δὲ, ἃ ἀπάγουσι β βόας, τοιαύτας εἶναι τὰς ἀλφε- 
σιβοίας γυναῖχας ὑπολαλεῖ. ἐκ δὲ τοῦ μῆλα ἡ ἐν Ἰλιάδι “Πολυμήλη ὠνόμασται , ἔτι δὲ καὶ ἢ Φιλομήλα. 

(Vers. 279.) Τὸ δὲ, ἀγλαὰ, βούλεται. καὶ λαμπρὰ εἶναι, καϑὰ καὶ χρὴ τὰ τῇ ὁηϑείσῃ yuan διδό- 

μενα ἕδνα. ( Vers. 8. ) Τὸ δὲ, τῶν μὲν δῶρα παρέλκετο, ἀντὶ τοῦ παρὰ τούτων, ἤγουν. ἐχ τῶν μνη- 

στήρων δῶρα εἶλχε. καὶ ἔστι, φασὶν, ὅμοιον τῷ παρέσπα. λέχει δὲ καὶ ἔμφασιν ἀστείαν τὸ ἕλκετο" ov 60 

γὰρ ἐξ ἑκόντων ἤρχετο τῶν μνηστήρων, ἀλλα, εἰλαδίο παρὰ τῆς γυναικὸς, ὡς οἷον πρεσβίαν" ἢ) καὶ εἰ 
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βαρύ τι μέγεϑος διὰ μεϑόδου μηχανικῆς εἰς ἀναπλήρωσίν τινα ὧν ἐκεῖνοι ἐδαπάνων, εἰκὸς δὲ καὶ ἀντι: 
σήχωσίν τινα τὴν τοιαύτην λέξιν δηλοῦν" ὡς ἔστι συναγαγεῖν ἐκ τῆς ὁλκῆς ἐπὶ ὄγκου λεγομένης, χαϑὰ 
δηλοῖ καὶ τὸ, ὁλκὴ χρυσίου ἢ) τοιούτου τινὸς, ὅ περ ἐκ τοῦ ἕλκειν γίνεται. ( Vers, 286.) Ὅτι ᾿Αντίνοος 
τῆς Πηνελόπης δῶρα παρελχομένης τῶν μνηστήρων, ὡς προσεχῶς ἐγράφη, φησί" δῶρα μὲν ὃς X. 

1847ἐϑέλῃσιν ἐνθάδ᾽ ἐνεῖχαι, δέξασϑαι, ἤτοι δέξαι. οὐ γὰρ καλὸν ἀνήνασθαι δόσιν "ἐστί. τοῦτο δέ τις 
ἐρεῖ προτρέπων τινὰ εἰς λῆψιν. δώρου. ἡμεῖς δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ ἔργα πάρος γ᾽ ἴμεν οὔτε πῃ ἄλλῃ, πρίν γέ σε τῷ 
γήμασϑαι ᾿ἀχαιῶν, 0s τις ἄριστος. (Vers, 288.) Τοῦτο δὲ Ὁμήρου προαναφώνησις. ὡς οὐδεὶς τῶν 
μνηστήρων ἐκφευξεῖται τὸν ὄλεϑρον μεταμεληϑεὶς τυχὸν ἢ καὶ ἄλλως ὁπωσοῦν ἀναχωρήσας, 0 καὶ Ὀδυσ- 
σεὺς ἐθέλοι ἄν. διὸ καὶ Τηλέμαχος μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ: διώκω δ᾽ οὔ τιν᾽ ἔγωγε, ἅμα μὲν πραὔνων τοὺς 
χαχοὺς, δεικνὺς δὲ καὶ ὡς ἐϑέλει ἀπὸ τῆς νῦν παραμεῖναι αὐτοὺς, ἵνα μηδεὶς ἐκφύγῃ τὸν πάναγρον. 10 
( Vers. 287.) ἐπικριτικῶς δὲ εἶπεν ὁ κακὸς τὸ, oU γὰρ καλὸν ἀνήνασϑαι δόσιν" καὶ οἱ ἀκούσαντες πεί- 
ϑονται, οὐ γὰρ ἔχουσιν ἀντιπεσεῖν οἷς χαλῶς εἶπε χαὶ ἡ Πηνελόπη καὶ δ΄ Avrívoog. ( Vers. 289.) Ὅρα 
δὲ τὸ, ὅς τις ἄριστος. ἔοικε γὰρ ὁ ᾿Ααἰντίνοος μὴ βούλεσϑαι λαβεῖν τὴν Πηνελόπην, ὃς ἂν αὐτῇ 
ἀρέσχοι, ἀλλὰ τὸν ἄριστον, ἑαυτὸν ἔσως τοιοῦτον χρίνων καὶ μαχησόμενος, εἰ διεκπέσοι τοῦ ἀριστείου. 
(Vers. 290.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι, εἴ asp ᾿Αντίνοος μὲν λέγει, πείϑονται δὲ οἱ ἄλλοι, αὐτὸς ἄρα 
ἄρχει καὶ αἰτιός ἐστι μάλιστα" διὸ χαὶ εὖ ποιῶν πρῶτος πεσεῖται.  ( Vers. 289.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, 

10 γήμασϑαι ᾿ἡχαιῶν ὅς τις ἄριχστος, ἔχει τι καὶ φήμης μαντικῆς. ἐξ ἀποτελέσματος γὰρ Ὀδυσσεῖ τῷ 
ἀρίστῳ 1 γυνὴ ἐγήματο. (Vers. 291.) Ὅτι πεμψάντων τῶν μνηστήρων ἤνεγκαν ἑκάστῳ δῶρα κήρυκες, 670 
«Αντινόῳ μὲν μέγαν περικαλλέα πέπλον ποικίλον" ἐν δ᾽ ἂρ ἔσαν περόναι δυοκαίδεκα πᾶσαι χρύσειαι, 
κληΐσιν εὐγνάμπτοις ἀραρυϊαι" ὅρμον δ᾽ Εὐρυμάχῳ πολυδαίδαλον αὐτίκα ἔνεικε χρύσεον, ἠλέκτροισιν 20: 
ἐερμένον, ἠέλιον ὥς, ἕρματα δ᾽ Εὐρυδάμαντι δύο ϑεράποντες ἔνεικαν, τρίγληνα, μορόεντα" χάρις δ᾽, 

20 ἀπελάμπετο πολλή. ἐκ δ᾽ ἄρα Πεισάνδροιο ἔκσϑμιον ἤνεικε ϑεράπων περικαλλὲς ἄγαλμα. ἄλλο δ᾽ ἂρ 
ἄλλος δῶρον ᾿“χαιῶν χαλὸν ἔνειχε. φίλη δὲ τῇ ποιήσει λέξις τὸ ἔνεικε. διὸ πεντάκις αὐτῇ ἐνταῦϑα ἐχρή- 
σατο. πόϑεν δὲ γίνεται, εἴρηται ἀλλαχοῦ. Ὅρα δὲ τὸ, ἄλλο δ᾽ ἄρα ἄλλος δῶρον ἔνεικε, περικόψαν- 
τος τοῦ ποιητοῦ τὸ πλείονα ὀνομάζειν, οἷον τυχὸν ψέλλια, ἢ ὑφορμίδας, ἢ περιδέραια, ἐξ ὧν καὶ ὑπο- 
δερὶς, κόσμος γυναιχεῖος χαὶ αὐτὴ κατὰ τοὺς παλαιούς. ἄκαιρός τὲ γὰρ φιλοτιμία τὸ πλείω εἰπεῖν, 

Soxei οὐδ᾽ ἂν εὐπόρησεν ἐπὶ πάντων xe! ἕνα τῶν μνηστήρων ἰδίᾳ τοιαῦτα περὲ ἑκάστου λαλεῖν. 
(Vers. 292.) Πέπλον δέ φασίτινες τὸν ἐνταῦϑα μέγαν καὶ περικαλλέα καὶ ποικίλον περιβόλαιον εἶναι 
σχέπον τὸν ἀριστερὸν ὦμον, xci ἔμπροσϑεν καὶ ὄπισϑεν συνάγον τὰς δύο πτέρυγας εἰς τὴν δεξιὰν 
πλευρὰν, γυμνὴν ἐῶν τὴν δεξιὰν χεῖρα καὶ τὸν ὦμον. εἰ δὲ τοῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει, τί δή ποτε δώδεχα περό- 30 

γας ἐχρῆν ἔχειν αὐτὸν μανδυοειδὴ ὄντα; δοκεῖ δὴ μάλιστα γυναιχεῖον ἱμάτιον εἶναι ὃ πέπλος κατὼ τὰ 
Δωριχὰ, σχιστὸν ἐπὶ μόνα τὰ ἔμπροσϑεν, xe διατοῦτο περόνας ἐϑέλον πολλάς. ( Vers. 294.) Κληΐδες 
δὲ, ὀὁπαὶ λεγόμεναι. κατακλεῖδες, εἰς Gg αἱ περόναε -«εννϑέοντο. Τάϊγοινμστοι δὲ αὗται, ὡς ἐπικαμπεῖς καὶ 
περιφερεῖς. (Vers, 295.) Περὶ δὲ ὅρμου χρυσέου, Og ἡλέκτροις ἔερτο, ἐν τοῖς Εὐμαίου λόγοις προ- 
δεδήλωται. (Vers. 296,}) Τὸ δὲ, ἠέλιον ὡς, παραβολικὸν ὃν, ἔλλειψιν ἔχει. χρὴ γὰρ νοεῖν κατὰ τὸ 
εἰχὸς ὅρμον λάμποντα ἢ φαέϑοντα ἢ ἀφιέντα λαμπηδόνα, ὡς ἥλιον. ( Vers. 298.) “δόματα δὲ τρί- 
γληνα μορόεντα χάριν ἔχοντα, κεῖται xoi ἐν ᾿Ιλιάδι ἐν τοῖς περὶ ᾿ΠΙφαίστου, καὶ εἴρηται τὰ δέοντα 

40 ἐκεῖ. ( Vers, 297.) ᾿Εν δὲ τῷ, ἕρματα δύο ϑεράποντες ἔνεικεν, ἀμφίβολον μὲν, εἴτε ἕρματα δύο εἴτε 
ϑεράποντες δύο. δοκεῖ δὲ χρεῖττον συντάξαι ἕρματα δύο. (Vers. 295.) ᾿Ιστέον-δὲ ὅτε, ὥς περ ἀπὸ 
TOU κείρω xci Ó χορμὸς χαὶ τὸ κέρμα, οὕτω χαὶ ἀπὸ τοῦ εἴρω ὅρμος καὶ ἕρμα: μάλιστα δὲ ὁμοιότητα Áo 
παραγωγῆς ἔχει πρὸς τὸν ὕρμον καὶ τὸ ἕρμα τὰ ἐκ τοῦ σπείρω, ὃ σπόρος δηλαδὴ καὶ τὸ σπέρμα, βα- 
ρύτονα ὄντα καὶ ἄμφω. ἐκ δέ γε τοῦ εἴρω xai τρίτη γίνεται παραγωγὴ ὁ εἱρμός.» ἐξ οὗ καὶ ἡ εἱμαρμένη 
παρῆχϑαι δοχεῖ, εἱρμαμένη τις οὖσα διὰ τὸν κατ᾽ αὐτὴν εἱρμόν. ὡς δὲ ὁμώνυμος λέξις τὸ ἕρμα, δηλοῦσι 
xci τὰ iv ᾿Ιλιάδι ἕρματα τῶν νηῶν xci ἡ ἀνερμάτιστος ναῦς. ( Vers. 500.) ἼΙσϑμιον δὲ τὸ περὶ τὸν 
ἰσϑμὸν, ὕ ἐστι τὸν τράχηλον' ὃς ἰσϑμὸς λέγεται πλεονασμῷ τοῦ G, ὡς οἷον ἰϑμὸς, δι᾽ οὗ ἵενται τὰ 
σιτία, ἐντεῦϑεν δὲ καὶ παρίσϑμια τὰ περὲ τὸν τοιοῦτον ἰσϑμὸν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐν χρήσει. ὁ γὰρ περιφε- 

, 
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gouevoc ἰσϑμὸς τοπιχόν ἐστιν ὄνομα. παρὰ δὲ τοῖς παλαιοῖς φέρεται, ὅτι καὶ μέρος rig σώματος περὶ 
τὸν τράχηλον ἰσϑμιον, ὅϑεν καὶ κόσμος παρίσϑμιος. χαὶ ποτήριον δέ, φασι, Κύπριον ἐχαλεῖτο ἴσϑμιον. 

ὅτι δὲ ἐκ τοῦ ἰέναι προὔπαρχει τοῦ ἰσϑμοῦ παράγωγον ἰϑμὸς δίχα τοῦ πρώτου σῇ μα, δῆλον χαὶ ἐκ τῆς 
παρὰ τῷ Ὀππιανῷ seii unie. διαφέρει δὲ ἴσϑμιον ἃ ὅρμου. κατὰ τοὺς παλαιοὺς, ὅτι ὃ μὲν ὅρμος χεχά- 
λασται ἐχκρεμμάμενος, "τὸ δὲ ἴσϑμιον περιτραχήλιος ὧν καὶ αὐτὸ xócuog TQ τραχήλῳ προσέχεται. 50 

"ἄγαλμα δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ἀγαλλίαμα. ( Vers. 306. ) Ὅτι ini τοῖς μνηστῆρσι τερπομένοις μέλας, ὡς 
καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, ἐπὶ ἕσπερος ἤλϑεν. αὐτίχα λαμπτῆρας τρεῖς ἕστασαν ἐν μεγάροισιν, ὄφρα φαεί- 

671 νοιὲν, περὲ δὲ ξύλα κάγκανα θῆκαν eva πάλαι περίκηλα νέον κεκεασμένα χαλχῷ, καὶ δαΐδας μετέμισ- 
γον. (Vers. 311.) ἀμοιβηδὶς δ᾽ ἀνέφαινον δμωαὶ Ὀδυσσῆος. 0 δὲ πειρᾶσϑαι καὶ τῶν ὁμωΐδων ἐθέλων, 

τὸ ὥς πὲρ πρὸ ὀλίγου τῶν μνηστήρων, ἔρχεσϑέ, φησι, δμωαὶ πρὸς δώματα, (Vers.514.) ἵνα αἱ i* δοίη 60 
βασίλεια, τουτέστιν ὕπου ἡ δέσποινα, ὡς μὴ δέον ὃν αὐτὰς ἀνδράσιν ἀναμεμίχϑαι. τῇ δὲ παρ᾽ ἠλά- 

κατὰ στροιραλίξετε, τέρπετε δ᾽ αὐτὴν ἥμεναι ἐν μεγάρῳ, ἢ εἴρια πείχετε χερσί" διὰ τὸ μεγάλας δηλαδὴ 
τὰς νύχτας εἶναι, ὡς xai προϊστόρηται. ( Vers. 313.) αὐτὰρ ἐγὼ τούτοισι φάος πάν" τεσσι παρέξω. ἤν1848 
πὲρ γάρ κ᾽ ἐϑέλωσιν ἐύϑρονον ᾿Ηῶ μέμνειν, οὔ τί με νικήσουσι, πολυτλήμων δὲ μάλα εἰμί. ταῦτα εἰπόν- 
τος, αἱ μὲν ἄλλαι ἐγέλασαν, (Vers.3520.) εἰς ἀλλήλας δὲ ἴδοντο, κατά τι ἀφελὲς γυναικεῖον oynuc. 

ΜΙηελανϑὼ δὲ καλλιπάρῃος καὶ αἰσχρῦς ἐνένιπεν, ἣν Δόλιος μὲν ἔτικτε, κόμισσε δὲ Πηνελόπη, παῖδα 
δὲ ὡς ἀτίταλλε, δίδου δ᾽ ἂρ ἀϑύρματα ϑυμῷ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἔσχεν ἢ σχέϑε πένϑος ἐνὶ φρεσὶ Π]Ὼηνελο- 
méme. (Vers. 525.) &AX 15 γ᾽ Εὐρυμάχῳ μιγέσκετο καὶ φιλέεσκεν ἡδονὴν ἀνταλλα"ξαμένη τοῦ πενϑεῖν. 10 
αὕτη δὴ τὸν Ὀδυσσέα ἐνένιπεν ὀνειδείοις ἐπέεσσι" ξεῖνε τάλαν, σύ γέ τις φρένας ἐκπεπαταγμένος ἐσσὶ 

20 οὐδ᾽ ἐθέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλϑὼν, ἠέ που ἐς λέσχην" ἀλλ ἐνθάδε πόλλ᾽ ἀγορεύεις ϑαρσα- 
λέως πολλοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, οὐδέ τι ϑυμῷ ταρβεῖς" ἢ ῥά σε οἶνος ἔχει φρένας" ἃ δὴ καὶ μετ᾽ ὀλίγα 
χεῖται. (Vers. 552.) ἢ) νύ τοι αἰεὶ τοιοῦτος νόος ἐστί" τουτέστι, μεϑύων ἄρτι ἀφραίνεις, ἢ καὶ ἀεὶ 
τοιοῦτος εἰ. διὸ καὶ μεταμώνια βάξε cg. ἢ ἀλύεις ὅτι Ιρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην. μή τίς τι τάχα Moor 
ἀμείνων ἄλλος ἀναστῇ, ὅς *r(c σὲ “ἀμφὶ κάρη κεκοπὼς χερσὶ στιβαρῇσι δώματος ἐχπέμψῃσι φορύξας 20 
αἵματι πολλῷ. καὶ ὅρα ὡς καὶ νῦν εὑρὼν ὁ ποιητὴς τόπον εὐμέϑοδον, σχώπτει διὰ τῆς ἀπαιδεύτου 

Maro) ἃ ἀρτύων. xal ταύτῃ εὔλογον ὄλεϑρον ἐν τοῖς ἑξῆς διὰ τὸ πρὸς τοὺς δεσπότας μῖσος. ἴσως δὲ 

ἄνδρα λέγει αὐτὴ ἀμείνονα τὸν Εὐρύμαχον. εἰς ὃν καὶ ϑαῤῥεῖ. τυχὸν δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν Μελάνϑιον. 
(Vers. 307.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Aenaeigde: λέγει, ἃς γῦν οἱ ἀγροτικοὶ λυχνίας quam ἐφ᾽ ὧν δᾷδες κείμεναι 

κατὰ δόρπον ἀνάπτονται, ἢ) ξύλα ἕ ξηρὰ διὰ τὸ ἄχαπνον, ἢ καὶ ἄμφω ἀναμὶξ, ὡς καὶ ἐνταῦϑα γίνεται 
$0 παρὰ τοῖς λαμπροῖς μνηστῆρσι κατὰ ἡρωϊκὴν καὶ τοῦτο ἀφέλειαν, εἰς O0 καὶ δμωΐδες ὑπουργοῦσι κατὰ 

ἔϑος ἀρχαῖον. 4ῆλον δὲ ὅτι ἀβρότερον οἱ ἐπιδόρπιοι “λαμπτῆρες διάκεινται παρὰ Φαίαξι, παρ᾽ οἷς οἱ 
μὲν δομητοὶ βωμοὶ ἀντὶ "λαμπτήρων κεχαλκευμένων εἰσὶν, ἀντὶ δὲ διεωέδων οἱ χωνευτοὶ LI ἔρτοου Zo 
δαΐδας μετὰ χερσὶν ἔχοντες καὶ φαΐνοντες, ὃ πὲρ ἐντοῖϑο φαείνειν κεῖται, ταυτὸν ὃν τῷ λάμπειν. ἐξ οὗ 
οἱ λαμπτῆρες. οἱ δὲ παλαιοὶ xci οὕτω φασὶ λαμπτῆρες, ἐσχάραι μετέωροι, ἢ χυτρόποδες, ἘΝ ὧν ἔκαιον. 
(Vers.308.) ξύλα δὲ κάγκανα τὰ ξηρὰ, τὰ καινόμενα εἰς τὸ χαίέσϑαι. ταῦτα δὲ καὶ δανὰ ἐλέγετο, 

χαϑὰ προεδηλώϑη. (Vers. 509. ) Περὶ δὲ τοῦ, ave πάλαι περίχηλα, γέγραπται ἐν τοῖς χατὰ τὴν Κα- 

λυψώ. ἀντιϑετικῶς δὲ λέγει τὸ, eve πάλαι περίκηλα γέον κεκεασμένα χαλκῷ , ἵνα ῇ πάλαι μὲν ξηραν- 

ϑέντα, γεωστὶ δὲ κοπέντα. ᾿Ιστέον δὲ xci ὅτι τὸ αὔω ὁῆμα, 0 τινὲς καὶ ἐδάσυνον, ἐξ οὗ τὸ αὖον ov 

672 μόνον τὸ ξηραίνειν δηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ λάμπειν χαὶ φαίνειν" ὅϑεν xol αὔως «Τἱολικῶς ἡ 7 ἡμέρα, ἡ xci 
4o cog λεγομένη Δωρικῶς, καὶ 7,98 κοινῶς τε καὶ ᾿Ιωνικῶς. ἐκ δὲ τοῦ αὔειν καὶ πυραύστης ξωὕὔφιον ἐπιβου- 

λεῦον τῷ τῶν λαμπάδων φωτὶ, ὑφ᾽ οὗ καὶ ὄλλυται. ἀφ᾽ οὗ παροιμία τὸ, πυραύστου μόρος, ἐπὶ τῶν 
ταχὺ ϑανατουμένων , οἷς ἀνοήτως ϑρασύνονται. ὅσα δὲ καὶ ἄλλα ἐκ τοῦ αὔειν παράγονται, δεδήλω- 

ται ἀλλαχοῦ. ( Vers. 515. ) Τὸ δὲ στροφαλίζετε ἀπὸ τῆς στροφάλιγγος ἔχει διὰ τοῦ 0 μιχροῦ τὴν ἄρ- 
χουσαν. ἄλλως γὰρ ὡς ἀπὸ τοῦ στρωφᾶκσϑαι ὥφειλεν ἐκτείνεσθαι, ὡς τὸ, ἠλάκατα στρωφῶσα. 40 

( Vers. 316.) Eig δὲ πέκειν χερσὶ , τὸ ἐπιμελεῖσϑθαι καὶ, ὡς &V τις εἴπῃ, χτεγνίζειν, κατὰ τὸ, ἐκτενί- 

ζομεν τρίχας. τοῦτο δὲ καὶ ἀσχεῖν λέγεται» ὡς T0, ἤσχειν εἴρια καλά" καὶ προηγεῖται τοῦ ἠλάκατα 
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στροφαλίζειν, τὸ, εἴρια πέκειν χερσί. Καὶ ὅρα τὸ χερσὶν, ὡς τοῦ στροφαλίζειν προσεγῶς ἀτράκτοις συν- 
τελουμένου" ἢ xci ἑτέρως, τὸ χερσὶ πρὸς διαστολὴν τοῦ ἄλλως πέχειν εἴρηται. πέκονται γὰρ ἔρια χαὶ 

κειρομένων “προβάτων ποιμενικῶς. καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου πέχειν χαὶ ὁ πόκος “εἴρηται. καὶ αἶγες, δὲ, ὧν 
εὐγενὲς τὸ ἔριον, ἐργαλείῳ τινὶ ἑτεροίῳ πέκονται. (Vers. $17. ) Τὸ δὲ, φάος πᾶσι παρέξω, ἀντὶ τοῦ 

ἐγγὺς ἕξω" οὗ ἐναντίον ἐδηλώϑη τὸ ἀφέξω ἀντὶ τοῦ παρεκτὸς σχήσω. ( Vers, 315.) T0 δὲ, τέρπετε 

αὐτὴν, ἐῤῥέϑη, ὡς viv τῆς δεσποίνης οὐ τερπομένης, ἀλλ᾽ ἀχϑομένης ἐπ᾽ αὐταῖς. (Vers. $19) IIo- 
λυτλήμων δὲ καὶ οὐχ᾽ ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ μάλα, οὐ νῦν μόνον Ὀδυσσεὺς κατὰ τὸ ἐγχρατὴς ὕπνου εἶναι; 
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς φϑάσασι, τοιοῦτος ὡς μάλιστα δέδεικται. διαφορὰ δὲ πάντως πολλὴ πολυτλήμονος 

χαὶ τάλανος. Ὀδυσσεὺς οὖν τλή nuov μὲν εἰναι ὁμολογεῖ, τάλας δὲ οὐκ ἂν εἶναι εἴπῃ» εἰ χαὶ ἀπὸ τοῦ 

5o αὐτοῦ ἐτυμολογεῖται ἄμφω ῥήματα. οὕτω καὶ τὸ συμφέρον xc ἢ συμφορὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πα" ραγόμενα 10 
ῥήματος διάφορον σημασίαν ἔχουσι" χαὶ ὃ Ravovoy og xal παντουργὸς παρά ys τοῖς ὕστερον. me^ 
κλῆς γὰρ καὶ τὸν παντουργὸν εἰς ταυτὸν ἄγε ἐν τῷ πανούργῳ εἰπών" ἀνδρὶ παντουργῷ φρένας. καὶ 
ἡ στήλη δὲ καὶ ὃ στύλος, εἰ χαὶ γίνονται ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐ ταυτά εἰσι. (Vers. 521. ) Τὸ δὲ, 

αἰσχρῶς ἐνένιπε, ταυτόν ἐστι τῷ, ἐνένιπεν ὀνειδείοις i ἔπεσσι. ( Vers. 3522.) Τοῦ δὲ, κόμισε Πηνελόπεια, 

ἑρμηνεία τὸ, παῖδα δὲ ὡς DERIT ἔνϑα ὅρα καὶ ὡς οὐδέν τι δύναται πρὸς ἀγεννῆ ἄνϑρωπον τὸ 

ϑρεφϑῆναι χαλῶς. χαὶ γὰρ ἡ δούλη Μλανϑὼ παιδὸς δίκην χομισϑεῖσα τῇ δεσποίνῃ οὐκ ἔχε πένϑος 

αὐτῆς ἐνὶ φρεσὶν, ἤγουν οὐχ ἐλυπεῖτο κατ᾽ ἐχείνην. οὐ γὰρ τὸ δεσποτιχὸν πένϑος ὡς πένϑος εἶχεν, 

ἀλλὰ γαμήλια ἐπανηγύριζε δι᾽ αὐτοῦ. ᾿ϑύρματα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς παίγνια, σχιρτήματα, παρὰ 

τὸ ἄγαν ϑύειν, ὃ ἐστιν ὁρμᾶν, κατὰ πρόϑεσίν, φασι, τοῦ ῥῶ, ὁμοίως τῷ, ἄϊδις ἄϊδρις. (Vers, 525.) 
Τὸ δὲ, μιγέσχετο καὶ φιλέεσχεν, ὅμοιόν τί ἐστι τῷ, μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ. (Vers. 327.) Τὸ δὲ ξεῖνε i ἴσως 20 

ἐπὶ ὕβρει φησὶν ἡ Μελανϑὼ, ὡς εἴ περ εἶπεν, ὦ πλανῆτα, ὦ ̓ἀλλότριε. Πεπαταγμένος δὲ φρένας ὃ ἐκ- 

πεπληγμένος καὶ ἐμβρόντητος, ὁποῖοι πολλοὶ ἀπὸ πατάγων, 0 ἐστι χτύπων γίνονται, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων 

6o ἐλέγετο. 4ῆλον δὲ ὅτι "ἐκ τοῦ πάτου καὶ τοῦ πατεῖν τὸ πατάσσειν γίνεται, ἀφ᾽ οὗ ὄνομα ῥηματικὸν 
6 πάταγος. (Vers.328.) Χαλκήϊος δὲ δόμος τὸ τῶν χαλκέων ἐργαστήριον, ἔνϑα εἰσιόντες ἀκωλύτως 
πτωχοὶ ἐχοιμῶντο παρὰ τῷ πυρί" 0 δὴ καὶ ἐν τοῖς βαλανείοις ἐγίνετο, χαϑὰ δηλοῖ καὶ ὃ κωμικός. ἐγγὺς 
δέ πώς ἐστιν ἡ δελανϑὼ τοῦ κατὰ τὸν Ἶρον σχώμματος. ὃ μὲν γὰρ γρηὶ καμινοῖ τὸν ξένον εἴκασεν" 
αὕτη δὲ ἀξιοῖ καμίνου χαλκευτικῆς ἐγγὺς αὐτὸν κεῖσϑααι, xat πως λέγει, ὡς εἰ μὲν ῥιγώσας ἔχεις, τί σου 
ὕφε ἑλος TOU τῶν λαμπεήβων πυρός; ἄπελϑε εἰς τὸ χαλκεῖον" εἰ δὲ ὁμιλεῖν ἀνδράσι βούλει, οὐδέν GOL 

184θχαὶ τοῖς ἥρωσι μνηστῆρ Ἄσι, δέον εἰς τὴν λέσχην εἰσφρῆσαν χαχεῖ τοῖς ὁμοίοις ὁμιλεῖν. ἦν δὲ λέσχη 

δημόσιον ἀϑύρωτον οἴχημα, ἔνϑα οἱ ἐπαῖται συναγόμενοι ὡς λέχος τὸ αὐτὸ εἶχον χαὶ ἐλέσχαινον δὲ, $o 

0 ἐστιν ὡμίλουν, τὰ δοκοῦντα δηλαδὴ αὐτοῖς. μέμνηται δὲ τούτων καὶ -Haíodos ἐ ἐν τῷ, πὰρ δ᾽ ἴϑι χάλ- 

xcov τε ϑῶχον καὶ ἐπ᾽ ἀλέᾳ λέσχην. ἣ καὶ παρὰ τὸ λέσχος λέγεται καὶ παρὰ τὸ λεσχαίνειν, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

τὸ ἀδολεσχεῖν καὶ ὃ ἀδόλεσχος. pum $29,) TO δὲ, ἀλλ νϑιάδε πόλλ ἀγορεύεις, ὡς πρὸς τὸν yaÀ- 

κήϊον δόμον zci τὴν λέσχην ἔφη, ὡς ἐχεῖ δέον ὃν καὶ μὴ ἐνθάδε πόλλ᾽ ἀγορεύειν πολλοῖσι μετ᾽ ἀνδράσιν, 

ὃ ἐστιν ἐν ἀνδρείοις, οὐ μὴν πτωχοῖς κατὰ τοὺς ἐν τῷ χαλκείῳ καὶ τῇ λέσχῃ. χαὶ ἄλλως δὲ ὃ λόγος 
τῆς δούλης E χει τι ἀστεῖον ἐν τῷ, μὲ ̓ ἀνδράσι. χρεὼν γὰρ ὃν αἰδεῖσϑαι αὐτὴν ἀναμισγομένην ἀνδρά- 
σιν, ἡ δὲ τῷ ξείνῳ περιτρέπει τὸ ὄνε «toc. ( Vers. 331.) Τὸ δὲ, οἶνός σ᾽ ἔχε τιν ἀρχή ἐστι TOU κάτοχόν 
τινα οἴνῳ λέγεσϑαι. ἔστι δὲ τὸ, οἶνός σε ἔχει, περίφρασις τοῦ μεϑύεις. οὕτω δὲ καὶ ὃ ϑυμούμενος ; 
ϑυμῷ ἔχεσϑαι λέγεται. τὸ δὲ ὅμοιον καὶ ἐπὶ μανίας καὶ ἔρωτος καὶ ἑτέρων παϑῶν. ( Vers. 552.) Ms-- 

τοταμώνια δὲ πόϑεν τὲ γίνεται καὶ τί δηλοῖ, προεγράφη, "ποιητικὴ δὲ καὶ αὐτὴ λέξις. (Vers. 3533.) 4o 
Τὸ δὲ ἀλύεις ἀντὶ τοῦ ἐκλέλυσαι τῇ χαρᾷ. καὶ πολλὴ χρῆσις τούτου καὶ παρὰ IlAovtégyo. εἴρηται δὲ 
xci ἀλλαχοῦ περὶ τῆς λέξεως ταύτης 00€ ἐχρῆν. δῆλον δὲ ὅτι xci ἐπὶ ἀδημονίας ἡ λέξις κεῖται, καὶ 
μάλιστα παρὰ τοῖς ὕστερον, ὡς ἀπὸ TOU ἐχλύειν. ἄλις γὰρ ἐντεῦϑεν ἡ ἀδημονία, καὶ, ὡς οἱ παλαιοί 
φασιν, ἄλη, ῥυπασμὸς, καὶ ἀλύειν, τὸ μηδὲν πράττειν.. Τὸ δὲ, ἀλύεις μετὰ τοῦ ἀλήτου, ἔοικε παρῆς- 
χεῖν,. & χαὶ τὸ μὲν ἐν ἀρχῆ στίχου κεῖται, τὸ δὲ ἐν τῷ τέλει. ( Vers. 535.) Τὸ δὲ, ἀμφὶ κάρη κεχοπὼς 
ἤτοι πλήξας, ὡς πρὸς τὸ τοῦ Ἴρου πάϑος ἡ δούλη ἀνάγει, ὃν οὕτω πλήξας ὁ ̓ Οδυσσεὺς παρέλυσε τοῦ 
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ϑρασύνεσϑαι. (Vers. 556.) Τὸ δὲ, φορύξας αἵματι, ταυτὸν τῷ φύρσας, 0 προγέγραπται. ἴσως δὲ 

καὶ πρωτότυπον τοῦτο ἐκείνου. φορῶ γὰρ φορύω, ἐξ οὗ παράγωγον τὸ φορύσσω. 'ró δὲ φορύω συγκοπὴν 

παϑὸν zai μετατεϑὲν φύρω γίνεται. οὗ ὃ μέλλων φύρσω Αιολικῶς. ἔστι δὲ φορύσσειν τὸ μεταφορεῖν 

xoi μόριον ἐκ μορίου μεϑέλκειν, ὅϑεν καὶ ἕλκος γίνεται, τουτέστι λύσις συνεχείας κατὰ τοὺς σοφούς. 

672 ὅϑεν μεταλαβὼν Καλλίμαχος ἄπελος τὸ ἕλκος φησὶ παρὰ τὸ μὴ πελάζειν. εἰ γοῦν τὸ μὴ πελάζον ἀφέλ- 

χέται, τὸ δὲ τοιοῦτον μεταφορεῖται» εἶεν ἂν σύστοιχα ἄπελος καὶ ἕλκος καὶ φορεῖν καὶ φοκρύειν, ἐξ 20 

οὗ τὸ φορύσσειν. (Vers.333.) Ὅτι νῦν μὲν Ὀδυσσεὺς κύνα τὴν ἀναιδῆ Μελανϑὼ λέγει, οὐ πάνυ 

τρανὲς ἴσως βοῶν, καὶ Τηλεμάχῳ ἐρεῖν ἀπειλεῖται τὰ xaT αὐτὴν, κεῖσε ἐλϑὼν, ἔνϑα δηλαδὴ κάϑηται, 

ἵνα σε, φησὶν, αὖϑε διαμελεϊστὶ τάμῃσιν. ὕστερον δὲ χαὶ δικαιωϑήσεται αὐτὴ καχῶς παϑεῖν. τωτέως 

10 δὲ, (Vers. 540.) διεπτοίησε γυναῖκας οἷς εἶπεν. εἶτα ἑρμηνεύων τί τὸ διαπτοιῆσαι, φησί" (Vers. 641.) 

λύϑεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης ταρβοσύνῃ" φὰν γάρ μιν ἀληϑέα μυϑήσασϑαι. ἈΚαὶ ὅρα ἐνταῦϑα καὶ 50 

τὴν ταρβοσύνην λυσιμελὴ λεγομένην ἐν τῷ, λύϑεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑχάστης. ἀνύει δὲ Ὀδυσσεὺς νῦν τήν τε 

τῶν δουλίδων πεῖραν, καὶ μάλιστα τὴν τῶν μνηστήρων. ἐπεὶ γὰρ αὐταὶ ἀπῆλθον, γνώσεται καὶ εἰσέτι 

τὴν ἐχείνων ὕβριν ἐπ᾿ αὐτῷ. ἔτι γε μὴν ὃ ποιητὴς εὐπλαστοτέραν οὕτω ποιήσει τῷ Ὀδυσσεῖ τὴν εὐϑὺς 

ἐφεξῆς ὁμιλίαν, ὅτε κατὰ σχολὴν οὐ μόνον τῇ γυναικὶ ὁμιλήσει, ἀλλὰ καὶ τῇ Εὐρυκλείᾳ, τὸ ἀναγκαιό- 

τατον. «χρύψει δὲ καὶ τὰ ὕπλα μετ᾽ αὐτῆς κατὰ πᾶσαν ἄδειαν. οὐδὲν γὰρ εἰκαίως ὃ ποιητὴς παραῤῥι- 

mrs, "ἀλλὰ πρὸς μέϑοδον πιϑανότητος καὶ οἰκονομίαν τῶν ἐφεξῆς. ( Vers. $43.) ἔτι δὲ εὐοδοῦται 4o 

Ὀδυσσεὺς ἐκ τῆς τῶν ἀμφιπόλων συστολῆς χαὶ τῆς δι᾿ ἑαυτοῦ φωσφορίας, καὶ εἰς τὸ τῆς ἑκάστων παρὰ 

πότον καταστοχάσασϑαι φύσεως, ὡς ἕωϑεν αὐτοὺς μετελευσόμενος. διό φησιν, ὅτε παρὰ λαμπτῆρσι 

20 φαείνων εἱστήκει ἐς πάντας ὁρώμενος, ἤγουν ὁρῶν. ( Vers. 345.) ἄλλα δέ οἱ xijo ὥρμαινε φρεσὶν, ἃ δὴ 

e ἀτέλεστα γένοντο. ( Vers.344.) τὸ δὲ εἱστήκει εὕρηται καὶ εἱστήκειν κατὰ τὸ, ἤσχειν εἴρια καλά. 

Ότι μνηστῆρας οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα ᾿Αϑήνη λώβης ἴσχεσϑαι ϑυμαλγέος, *( Vers. 54 8.) ὄφρ᾽ ἔτι δο 

674 μᾶλλον δύῃ, τουτέστιν ὑπεισέρχηται, ἄχος κραδίην Οδυσῆος. ( Vers. 347.) «““έγει δὲ λώβην ϑυμαλγέα 

zo σχώμματα καὶ τὰς βολὰς, ὑφ᾽ ὧν ὅσα καὶ λέων ὑπὸ ἀλκαίας τῆς ἑαυτοῦ ἢ καὶ πληγῆς τῆς ἑτέρωϑεν 

ἐρεϑιξόμενος Ὀδυσσεὺς ποιήσει κατὰ τῶν μνηστήρων τὰ ἱστορηϑησόμενα. συντελεῖ δέ τι αὐτῷ πρὸς τὸ 

σχωπεεσίααι, ἡ ἐν αὐτῷ ᾿Α'ϑηνᾶ, τουτέστι φρόνησις. οἷς γὰρ ποιεῖ εὐμεϑόδως καὶ τεχνικῶς, σκώπτεται. 

οἷς δὲ σκώπτεται,, μελετᾷ τίσιν δικαίαν κατὰ τῶν ὑβριστῶν. (Vers. 549.) δυρύμαχος οὖν, ἐπεὶ παρὰ 

λαμπκῆρσι φαείνει ὃ ξένος, ὑποχινηϑεὶς "χέρτομα λέγει τινά. οἷς ἀντιλαλήσας ὁ Ὀδυσσεὺς κινεῖ μὲν 60 

i-r d βολὴν, ixqsüys δὲ, og φανήσεται. φησὶ γοῦν ὁ ποιητὴς ovre τοῖσι δ᾽ Εὐρύμαχος 907. 

αγρρβεξυξιῳ κερτομέων Οδυσῆα, γέλων δ᾽ ἑτάροισιν ἔτευξεν, οὐ μὴν δηλαδὴ καὶ τῷ Τηλεμάχῳ. αὐτὸς γὰρ 

οὐκ *iyv ἕταρος. ( Vers. 555.) οὐκ ἀϑεεὶ ὅδ᾽ ἀνὴρ Οδυσήϊον ἐς δόμον ἵκει. ( Vers. 354.) ἔμπης uo1850 

δοχέεν δαΐδων σέλας ἔμμεναι αὐτοῦ "αὶ κεφαλῆς, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι τρίχες οὐδ᾽ ἠβαιαί. πρὸς τὴν τοῦ Οδυσ- 

σέως δὲ φαλάχρωσιν τὸ σχῶμμα, ἵνα λέν, ὅτι ἐπίσης μοι δοκεῖ τὸ φαινόμενον σέλας τῶν δάδων εἰναι 

χαὶ αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς, ὡς ἐψιλωμένης.. ἐπεὶ καὶ φαλάκρα λέγεται διὰ τὸ φάλιον ἢ φάλον, 0 ἐστι 

λαμπρὸν τὸ περὶ τὴν κάραν. οὐκ ἀϑεεὶ γοῦν, φησὶν, ὁ ξένος ἠλϑεν, ἀλλὰ κατά τι ϑεῖον, ὡς οἷον πε- 

ριποιησόμενος ἡμῖν “τὰς δᾷδας διὰ τὸ φαίνειν. αὐτὸς ἀντὶ δάδων. καὶ ὕρᾳ ὡς εὑρηκὼς καὶ νῦν ὁ ποιη- 10 
τὴς εὐκαιρίαν κωμῳδεῖ τεχνιχῶς, οὐκ εἰς πλάτος λαλήσας, ἀλλὰ γοργῶς, διὰ τὸ εὐπερίληπτον τοῦ 

" λόγου. καὶ oiov ῥᾷον μνημονεύεσθαι. καὶ οὕτω uiv Εὐρύμαχος͵ πρὸς τοὺς μνηστῆρας κατάρξας ἐν τῷ 

675 συμποσίῳ μωχκίας τῆς εἰς τὸν Ὀδυσσέα, ἵνα ἐπ᾿ αὐτοῦ ἁρμόττῃ παρῳδικῶς τὸ, τοῖς δ᾽ ὃ κακὸς πάμπρω- 

40 τοα ὑφαίνειν ἤρχετο λῆρον, 0 δή τις ἐπὶ κόλακος ἀστείως ἐποίησε παρῳδήσας Ομηρικὸν ἔπος τὸ, τοῖς 

δ᾽ ὃ γέρων πάμιπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῦϑον, καὶ γράψας οὕτω" τοῖς δ᾽ ὁ κόλαξ πάμπρωτος ὑφαί- 20 

γεῖν ἤρχετο μῶχον. ἐνταῦϑα δὲ μνηστέον λόγου παλαιοῦ, δηλοῦντος ὡς οἱ τοῖς δειπνοῦσι λύχνους καὶ 

ϑρυαλλίδας παρέχοντες ὀρϑαλμοὶ πρός τινων ἐχαλοῦντο. καὶ ῥητέον, ὡς οὐδὲν κωλύει χαὶ τὸν ᾿Οδυσ- 

σέα, φαίνοντα τοῖς μνηστῆρσιν, οὕτω κληθῆναι. (Vers. 955.) ᾿Ενταῦϑα δὲ ἰστέον καὶ ὅτι τριῶν τού- 

των ταυτοδυνάμων ὄντων, κεφαλῆς, κορυφῆς καὶ χρανίου, κεραλῆς μὲν ῥῆμα τὸ χεφαλαιώσασϑαι, 

κοινὸν αὐτὸ καὶ γνώριμον, χορυφῆς δὲ τὸ κορυφῶσαι, οὗ χρῆσις καὶ παρ᾽ “Ἡσιόδῳ, κρανίου δὲ ἄλλοῦτι So 

30 
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nidi bai , * - r 
&LVOG TO, τῆς 

ἢ PT jv χεραλήν. ἀπεχράνιζε γάρ E Meo αρήκοι 

t ταῦτα, τὸ ἀποχρανίξειν ἤγουν iii PERO σσειαχῆς εὐμεϑόδου σιλλογραφίας, POT ENTM s 

παρὰ ταῦτα; SEE ES αἱ ὡς ix τῆς voo Κη ^90) n υρδικὴν ποίησιν" ye τὴ 

κάρας ἀπεχώρισε. -“ογιστέον Ds ihi; fer ἐπινοηϑῆναι roig ὕστερον Mir ane cols παλαιοὺς σατυ- 

à lore ἀστεῖα τοῖς σπουδαίοις, dais e ἔστι γὰρ xa : 

γύσης ἀστεῖα τοῖς à da » Κύκλωψ. 0 EC il 

ΠΡ ips "λοῖ ὃ μέχρι νῦν εὑρισχόμενος Εὐριπίδει 5 pas Dusty ἐῤῥηδορς ἡρωϊκῇ σεμν 
δ ποοοητο MED οὔ xci κωμιχοῦ. 0 δὴ ARA ναι 5 y Ire. Εὐρύμαχος, πρὸς τὸν 

ἮΣ ὃ μέσον εἰναι τραγικ 
᾿ Vers. 557.) εἰ eit 

Órov τὸ μέσον εἰ ἀρῶν ue αληνότητα. ( EA 1/000 I" ἐσχαλ 

dE 33» ; * γνὺς εὐτράπελον yc À ἴ σε ἀνελοίμην, ἀγρὸ ἃ 

i ἐμβοιϑείᾳ παῦραμιγ 
j ἄρ x ἐϑέλεις ϑητευέμεν, εἴ σε ἀνε K^ ἃ 

τι καὶ eu Dou í ri kde) ἂρ x ἐϑέλεις 
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4o τὴ 
μας τὸν λόγον, φησι ξεῖγε, Ἴ «Q hein , £voc αἱμασιάς τε λέγων χα is μ 

Ὀδυσσέα p: ) ϑὸς δέ τοι ἄρκιος ἔσται. ὃ ῥηϑησόμ y εἰς μισϑὸν δηλαδή" εἵματα 

nc, ( Vers. -) μισ 
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δὴ ταῦτα. 

φυτεύων, ἔνϑα x ἐγὼ ( iv ϑ' ὑποδήματα δοίην. OLX OYOLUX C ἢ Y ἐθελήσεις ἔργον ἐποίχεσϑαν 

᾿ἀμφιέ ( Vers. 661.) ποσί ἐπεὶ χακὰ ἔργα ἔμαϑες, οὐκ᾿ ἐϑελή Era Ava 

Mac occu ϑιος" (Vers. 562.) ἀλλ᾽ ἐπεὶ κακὰ ἔργα ἔμ log ἥρωα ἐποτρύνειν ἀκούοντα, λέγ. 

ὑτοῦ καὶ ΛΠελάν idi i ; S M 10 ὃ μὖϑος xci οἷος 9 : ἢ, Ort T ἤματα 

αὐτου καὲ 
κὰν εἰ ϑυμοδα" χὴς γὰρ ὃ μῦϑος 

ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, Ore τ᾿ ἤμ 

- i € πέρ, υμο 
Μ , £VOLTO ὥρῃ &V εἰ 0 7l; 

: 

καὶ ἑξῆς. (Vers. 566.) πρὸς x U χατὰ γεωργίαν y : », ive πειρησαί- 
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"1 ME ePi ACH. TL yco onutoov, Ser καὶ δούρων κα - 100i 
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σας παρήγγειλεν αὐτῷ, T ἘΞ ί. (Vers. 381.) ἐπὶ δὲ amine a í τοι νόος ἐστὶν ἀπηνήξ 

V 2 ὑτῷ τε xai τῷ πατρί. 
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ET 134 c0 Ó'ov. euxog i 4 ον ὁ- αἕ s Φστοτυνχαγεί 
G. , qug" ee 

Wi aee da es οὔτο, καϑὰ εἰ καὶ τοξύτηο ἔνεχνος αὐ πιχρός, “( Vers, 687.) ἐφ᾽ οἷς eA 

ιεῖν. ὅμοιον δὴ πάϑος τ dies ξείνου ῥήτορος λόγος κα φάγω; τοῦ: Tie) kx 

i EAE "οὖν καὶ ἀστεῖος ὃ TOU ect ἰδὼν, ἃ δειλέ, φησι, ἢ τάχα Doc: dyai ΒΟ ΘΟ Rl 
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SU TARDA ελέ Dui τὸ χάτωθέν τὸ λαβεῖν, ὁ διάφ à λλλὰ χαὶ μισϑάριον ze ὑ 
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Z 



PAGE QIAIA X Vs361—573. 185 

οὗ χρῆσις καὶ ἐν τοῖς τοῦ Σουΐδα. τοῦ δὲ μισϑώσασϑαι παράγωγον μισϑωτὸς ὁ ὃ καὶ μίσϑιος. ᾿“ἱμασιᾷ 
δὲ χατὰ τοὺς παλαιοὺς τειχίον ἐκ χαλίκων ὃ ὅμοιον φραγμῷ. καὶ ἄλλως δὲ χατὰ τοὺς αὐτοὺς, ἐχ χαλίκων 

οἰκοδομὴ, τειχίον, ϑριγκχός. "dios δὲ Διονύσιος εἰπὼν καὶ αὐτὸς, ὅτι αἱμασιὰ τὸ ἀπὸ yoltxov τειχίον, 

ἐπάγει" ἥν τινὲς καὶ ἄρπεζον, ὡς καὶ Ἴωνες. δηλοῖ δέ, φησι, τοῦτο χαὶ Ἡρόδοτος. ἀλλαχοῦ δὲ φέρε- 

ται καὶ ὅτι αἱμασιὰν ᾿Αττιχοὶ χαὶ Ϊωνες τὸ τειχίον φασί. τὸ δὲ ἔδαφος αὐτὸ “ωριέας οἰμαι χαλεῖν" 

καὶ ὅτι αἵμους τοὺς δρόμους «Αἰσχύλος λέγει" ἴσως; gam; ἀπὸ TOU αὐτοῦ, aq. οὗ xoi ἡ αἷμα- 

σιὰ κέκληται. χρῆσις δὲ τῆς λέξεως χαὶ παρὰ “Ἡροδότῳ ἐν τῷ, αἱμασιὰν περιέβαλον χυχλοτερῆ, ὕψος 

ἀνήκουσαν ἀνδρὶ ἐς Gp iple ἣν δὲ πε ριῳκοδομημένη. ὃ δὲ Θρᾳκικὸς παραφρᾶστὴς λίϑους ἡρμήνευσε 

τὰς αἱμασιὰς, εἰπών" qu *rsUGv καὶ τοὺς λίϑους ἐκλέγων. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι δοκεῖ ἐξ ἀκανϑῶν ποτὲ 30 

10 7j αἱμασιὰ οὐσὰ ἐκεῖϑεν σχεῖν τοὔνομα παρὰ τὸ αἱμάσσειν. καὶ παρέμεινεν ἡ κλῆσις μεθα, καὶ Vors- 

ρον τοῖς ἐκ χαλίκων χτίσμασι, χαϑὰ σὺν ἄλλαις πολλαῖς hod xai τοῖς βιβλίοις 0. πύξος ἐνέμεινε 

διὰ τὸ πάλαι ποτὲ πυξία κυρίως αὐτὰ εἶναι" καὶ τῇ τοῦ τόξου δὲ γευρᾷ διὰ τὴν ἐκ νεύρων πάλαι ποτὲ 

χφῆσιν ἡ κλῆσις ἔνεστιν. "Eri ἰστέον καὶ ὅτι ἐν τῷ, περιϑέει αἱμασιὰ ἐγγεγλυμμένη τύποις, oU μόνον 

οὐκ ἐξ ἀχκανϑῶν ὕστερον ἡ αἱμασιὰ, ἀλλ οὐδὲ ἀπὸ χαλίκων, λογάδων δέ τινων, ὡς εἰχὸς, λίϑων 

“ποιούντων γλύφεσϑαι. “4ἐνδρεα δὲ μακρὰ, οὐ τὰ τοιαῦτα ὄντα ἐν τῷ φυτεύεσϑαι, ἀλλ ὕστερον. Πάρισα 
δὲ καίρια καὶ φυσικὰ τὸ, αἱμασιάς τε λέγων, 0 ἐστι συνάγων, καὶ δένδρεα φυτεύων. ix δὲ τοῦ τοιούτου 
λέγειν καὶ οἱ λογάδες λίϑοι παράγονται. Τὸ δὲ, λέγων καὶ φυτεύων, ἐσχημάτισται δι᾿ ὑπερβατοῦ. ἄλλως 
γὰρ πρὸς τὸ, μισϑὸς δέ TOL ἔσται, λέγοντι ὥφειλεν εἰναι καὶ φυτεύοντι. ( Vers. 361.) Τὰ δὲ πέδιλα 

ὑποδήματα συνήϑως εἶπε, ϑαῤῥήσας συνϑεῖναι τὴν λέξιν ἐκ τοῦ, ποσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖς ἐδήσατο πέδιλα. 

29 (Vers.366.) Τὸ δὲ, εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις foo γένοιτο, καὶ τὸ, εἰ δ᾽ αὖ κε βόες εἶεν, καὶ τὸ, εἰ δ᾽ αὖ xe 
πόλεμόν ποϑεν, ὑποϑετικῶς, "ὼς ἐ ἐγράφη, ἀναγνωστέον χαὶ οὐχ εὐχτικῶς. ἄλλως γὰρ ἀλόγιστον οὕτω Áo 

γῦν εὔξασϑαι. (Vers. 567.) Τὸ δὲ, ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ἐντελῶς χανταῦϑα εἴρηται, ὡς καὶ ἐν τῇ Ἰλιάδι. 

ἐν δέ γε τῷ, ὅσσα τε φύλλα xci ἄνϑεα γίνεται ὥρῃ, λείπει τὸ εἰαρινῇ. 4ηλον δὲ, ὅτι τοῦ εἶὰρ, ὅϑεν τὸ εἰα- 

eui mpoUna oye τὸ ἔαρ» χαϑὰ καὶ τοῦ ὄνειαρ καὶ εἶδαρ τὸ ὄνεαρ καὶ τὸ ἐδαρ. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι Ὅππια- 
γὸς μὲν χαὶ τὸ αἷμα ἔαρ ἔφη διὰ μόνου TOU ἐψιλοῦ. ἕτερος δέ τις διὰ τῆς εἰ διρϑόγγου ὁμοίως τῷ αὐτῷ, 
ἔνϑα περὶ ληστηρίου γράφει τὸ, ux κονίστραι ἄξεινοι λύϑρῳ Ts χαὶ εἴαρι πεπλήϑωσι. ( Vers. 368.) 

Δρέπανον δὲ εὐκαμπὲς, ὡς ἀπὸ μέρους τῆς καμπῆς, τὸ διόλου ἔντεχνον. Τὸ δὲ, καὶ σὺ τοῖον ἔχοις, 
διὰ τὸ ἀναμφήριστον κεῖται τοῦ ἔργου, ἵνα οὕτω φανείη καὶ ὃ ἀγαϑὸς ἐργάτης καὶ ὃ μὴ τοιοῦτος. 
ἡ γὰρ τῶν ἐργαλείων ἀνομοιότης ἐμποδὼν αὐτοῖς πρὸς τὴν ἐν ἔργοις ἰσότητα. (Vers.370.) TO δὲ, 

30 νήστιες καὶ τὸ ἄχοι μάλα xvépaog ἤγουν you βαϑείας ἑσπέρας, φερεπονίας ἔλεγχος. Ὅτι δὲ νῆστις oU 
μόνον ὃ ἄγευστος σίτου, ἀλλὰ καὶ ἔντερον μεταξὺ κοιλίας καὶ στομάχου, καϑωμίληται. Τὸ δὲ, ποίη 
δὲ παρείη, πρὸς μονιμότητα καὶ διάρκειαν ἔργου κεῖται καὶ πρὸς δεῖγμα τοῦ ἐν ἔργοις διόλου χαρτερικοῦ, 
τὸ γὰρ ὀλιγόῦλον ἔργον καὶ τοῖς "ἀχρείοις εὐεπιχείρητον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ποίη καὶ ἡ κατὼ τὸ ϑέρος κατ᾽ 50 
ἐξοχὴν, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸν ἐνιαυτὸν ποίην λέγει τῶν τις ποιητῶν. διὸ καὶ ἑρμηνεύοντες οἱ παλαιοί φασιν, 

ὅτι ποίη ὃ δημητρειαχὸς καρπός, κοινῶς μέντοι ποίη ὃ κατὰ τὸ ἔαρ δρεπόμενος ἢ κειρόμενος χόρτος. 
δοκεῖ δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, κεκορηότε ποίης, οὐ μόνον δηλοῦν τὸν χόρτον, ἀλλὰ καὶ καρ- 
ποὺς Δήμητρος, οἷς καὶ βοῦς πιαίνεταν ἐν σταϑιοῖς. (Vers. 371.) Τὸ δὲ, βόες ἐλαύνειν ἄριστοι χαὲ 
τὸ, χεχορηότε ποίης, διὰ τὸ τοῦ ἔργου κεῖται ἐντρεχές. ὡς γὰρ “δρέπανον ἀγαϑὸν, .καϑά που καὶ πέλε- 
χὺυς ὀξὺς αὔξει ἐργάτου ἐρωὴν, οὕτω καὶ βόες εὐσϑενεῖς καὶ ἄριστοι, τουτέστι τεχνῖται τοῦ ἀροτριᾶν. 

4o. (Vers. 872.) «Αἴϑωνες δὲ βύες οἱ ϑερμοὶ ἐργάζεσθαι, ἢ μέλανες, οἱ ἐν ἄλλοις οἴνοπες, ἢ καὶ πυῤῥοὶ, 
ὡς ἀπὸ τοῦ, οἶνος ἐρυϑρός. Τὸ δὲ, χεκορηότε ποίης, σύστασις βοῶν, ὡς καὶ ἵππων τὸ ἀκοστεῖν. κυριο- 
λεχτεῖταν δὲ πάντως ἐπὶ ἀλόγων ζῴων τὸ κεχορηότες. "loréov δὲ xoi ὅτε τὸ, βόες ἄριστοι αἴϑωνες καὶ 
τὰ ἑξῆς, ἔπαινός ἐστιν ἀγαθῶν βοῶν. (Vers. 373.) Τὸ δὲ ἥλικες καὶ τὸ ἰσοφόροι χαὶ αὐτὸ πρὸς ἰσό- 
τητα. κεῖται, ἵνα τῷ ἀπαραλλάχκτῳ τῶν βοῶν διαφαίνηται καὶ τοῖς ἀροτριῶσι τὸ ἔργον οἷον ἐστί. διὸ 

χαὶ χρὴ τήν τε ἀροτριωμένην γῆν ἐπίσης γενεμῆσϑαι καὶ “ἀμφοῖν ὑπείκειν εἰς τὸ τέ pea en. ̓ Ισοφό- θο 

ρον δὲ 1j. εἰς ἶσον φερόμενοι καὶ ὡς εἰπεῖν ἰσοφαρίζοντες, ἢ ἢ ἶσον ἄχϑος φέρειν δυνάμενοι, ἢ ἰσοκίνητου 
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xai (GOL κατὰ τὸ φέρεσθαι. ( Vers. 374. ) Teroayvov δὲ did TL, ὅσον ἦν ἀροτριᾶν ὡς εἰκὸς, δι᾿ 
ἡμέρας τοὺς ἀγαϑοὺς ἐργάτας xci χρωμένους βουσὶν ὁ ὁμοίοις. Τί δὲ τὸ τετράγυον, προγέγραπται. ὃ δὲ 
παραφράσας τετράπλεϑρον ἡρμήνευσε τὸ τετράγυον, εἰπὼν, ἐλαύνειν ἐν γειῷ τετραπέλεϑρον. “Πολὺ δὲ 
ἐν τῷ ῥηθέντι θμηρικῷ χωρίῳ τὸ κομματικόν' τό τὲ ἀλλοῖον καὶ τὸ χατὰ λέξιν, ὡς ἡ ἀνάγνωσις παρί- 
στησιν. (Vers.375.) Ωλξ δὲ ἡ αὐλαξ, ἀπὸ τοῦ ἀλέγω, τὸ λόγον ποιοῦμαι xai φροντίζω, ἀλέξω, 

1852«*2o£, καὶ μεταϑέσει ἀολξ, καὶ ἐν συναιρέσει QAE, ἡ ἐν λόγῳ δηλαδὴ οὖσα. Διηνεκὴς δὲ ὠλὲ ἡ » διόλου 
vs; μένη μία xci κοιλανϑεῖσα μιᾷ μαχρᾷ τομῇ. Τὸ δὲ προταμοίμην ἀντὶ τοῦ j πρὸ σοῦ ἀροτριά- 
σαιμι, καὶ, ὡς εἰπεῖν, προχόψαιμι, καὶ τὰ πάντα ἔχων ἴσα, ὅμως προβαλοίμην τῇ ἀρετῇ. (Vers. S84) 
Τὸ δὲ, ἔλϑοι καὶ ἵχοιτο ἐς πατρίδα, διττολογία ἐστὶν ἐννοίας μιᾶς διὰ προσώπου ἀγωνίαν καὶ αὐτὴ 
γενομένη χαϑὰ καὶ τὰ ῥηθέντα κόμματα. (Vers. 376.) Τὸ δὲ, εἰ δ᾽ αὖ καὶ πόλεμον ὁρμήσειέ ποϑὲν 10 
Κρονίων, περίφρασίς ἐστι τοῦ, εἴ ποϑεν ἐ ἐχφανείη πόλεμος ὃ κατὰ τὸν μῦϑον ἐκ Διὸς, ὃς ταμίης πολέ- 
μοιο τέτυχται. Ὅρα δὲ τὸ ποϑὲν πρὸς ἐπίχρυψιν τεϑὲν τοῦ ἀληϑοῦς, καιριώτερον ὃν τοῦ ἴσως καὶ τοῦ 017 
τυχὸν xci τῶν τοιούτων, eias δὲ καὶ τὴν ἀλήϑειαν , wc λέγῃ, ὡς εἴ περ πόλεμος γένηται ἢ ἐξ 
ὑμῶν προὐπαρξάντων ἢ ἐξ ἐμοῦ ἢ ἐκ τῶν ἐμῶν. Τὸ δὲ ὁρμήσειεν ἀντὶ τοῦ κινήσειε xci, κατὰ τοὺς 
ὕστερον εἰπεῖν, παρορμήσειε. διχῶς οὖν τὸ ὁρμήσειν, ἰδιοπαϑῶς τὲ κατὰ τοὺς μεϑ' Ὅμηρον ἀντὶ aei 

το κινηϑῆναν xci ἑτεροίως ἀντὶ τοῦ κινήσειν. εἰ δὲ ἐχρῆν καὶ αὐτὸ διάφορον σχεῖν διάϑεσιν κατὰ "τὸ 
πλουτῶ ἐγὼ, πλουτίξω δὲ ὃ ἕτερον xci τὰ ὅμοια, ἀλλὰ προελήφϑη τοῦτο ὑφ᾽ ἑτέρου ῥήματος τοῦ κατὰ τὸν 
ὅρμον, xad ὃν ὁρμεῖ μὲν ἡ ναῦς, ὁρμίξει δέ τις αὐτὴν. καὶ ἄλλως δὲ δρμεῖ μὲν αὐτὴ, ὁρμέξεται δὲ 

ὑπ᾽ ἄλλου. (Vers. 594. ) Σφέλας δὲ ἢ τὸ ὑποπόδιον xci νῦν ἢ καὶ ἁπλῶς χατὰ τοὺς παλαιοὺς βλῆμά 
τι σφῆλαι δυνάμενον, ὡς καὶ αὐτὸ προείρηται. ( Vers. 397- )H δὲ πρόχοος ἐνταῦϑα * καὶ κατὰ κυριο- 20 
λεξίαν βομβήσασα ἐν τῷ πεσεῖν ξέστης ἐστὶ ποτίζειν χρήσιμος, οὐ μὴν κατὰ τὴν ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳ- 

δίᾳ, δι᾿ ἠδ ὕδωρ χερσὶν; ἐπιχέεται, ἣν παραφράζων ἐχεῖ ὃ ἐκ Θρῴκης σοφὸς εἶπε" τὸ πρῶτον μὲν 

οὖν χατὰ χειρὸς ϑεράπαινα ἔφερε χρυσῇ πρόχῳ, οὐδὲ μὴν κατὰ τὴν ὀστεοδύχον, ἣν δηλοῖ ὁ ὃ γράψας 

τὸ, ἐμβαλὼν εἰς πρόχουν ἀργυρᾶν τὰ ὀστᾷ καὶ ἐξέπεμπεν, ὁποῖόν τι ἴσως καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι τὸ δέπας, ἐν 
ᾧ ϑέσις ἡρωϊχῶν ὀστῶν ἱστόρηται. ( Vers. 395. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι δεξιότατα Ὀδυσσεὺς δοκεῖ προσφεύγειν 
τῷ ̓ Δμφινόμῳ, εἴ πως σχοίη συγκροῦσαι τοὺς μνηστῆρας ἀλλήλοις, ἐπικουρήσαντος μὲν ἐκείνου τῷ 

ξένῳ, ἀπαρασϑέντων δὲ τῶν μνηστήρων. ( Vers. 401.) Ὅτι οὕτω ϑρασὺ πρᾶγμα πεποίηκεν ὃ Εὐρύμα- 
χος, ὡς καὶ τοὺς ὁμοίους αὐτῷ ὑβριστὰς δυδχεράναι; καὶ ὅμως ἀνέχεται Ὀδυσσεὺς, xci ὃ Τηλέμα- 

2οχος δὲ, ἵνα μὴ πρὸ καιροῦ ἐγχειρήσαντες ἔργῳ ᾿δυσπραγήσωσι. καὶ λαλεῖ μέν τι ὃ Τηλέμαχος ὑπο- 

πίχρως, παραμίγνυσι δέ τι καὶ ἐπιεικείας εὐθύς. λέγει γοῦν ὃ ποιητὴς οὕτως" αἴϑ' ὥφελλ᾽ ὃ ξεῖνος 30 
ἀλώμενος ἄλλοϑ᾽ ὀλέσϑαι, πρὶν ἐλϑεῖν, TG χεν OU τι τόσον κέλαδον μεϑέηκεν, ἤγουν οὐκ ἂν τοσοῦ- 

τον ϑόρυβον ἐνῆχεν ἡμῖν. γῦν δὲ περὶ πτωχῷ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι δαιτὸς ἐσϑλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ 

τὰ χερείονα νικᾷ. καὶ οὕτω μέν τις εἶπεν ἂν καραδοκῶν αὐτόϑι ὀλέσϑαι τὸν Ὀδυσσέα καὶ διατοῦτο εὐχό- 
μένος ἄλλοϑε αὐτὸν τοῦτο παϑεῖν. ( Vers. 406.) Τηλέμαχος δὲ, δαιμόνιον μαίνεσϑέ, φησι, καὶ οὐκέτι 
χεύϑετε ϑυμῷ βρωτὺν οὐδὲ norijra* ϑεὸς δὴ ὑμᾶς ὀροϑύνει" (Vers. 408.) ἀλλ᾽ εὖ δαισάμενοι κατα- 
κείετε οἴκαδε ἰόντες, ὁππότε ϑυμὸς ἄνωγε. διώκω δὲ οὔ τινα ἔγωγε" 0 περ ἀγαϑοῦ ξενοδύχου λόγος, &G 
περ ἐλεεινολογία ἐπί τινι δυστυχῶς νοστήσαντι, τὸ, αἴϑ' ὥφελλ᾽ 0 ξεῖνος καὶ ἑξῆς ὡς ἀνωτέρω γέγραπταιο 
(Vers, 4 14.) δικαιολογίας δὲ ἀναντιῤῥήτου παραστατικχὸν τὸ, ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηθέντε δικαίῳ 
ἀντιβίοις ἐπέεσσι καϑαπτόμενος χαλεπαΐνοι, 0 περ ἐφ᾽ οἷς καλῶς ἐλάλησεν ὃ Τηλέμαχος, ἐπικριτικῶς 
φησὶν ὁ ̓ Αμφίνομος, οἷα τοῦ πρόσφυγος ξείνου ὑπερλαλῶν. διὸ καὶ παραινεῖ μήτε τὸν ξεῖνον crwgt- 4o 

So λίζειν μήτε τινὰ ἄλλον δμώων Ὀδυσσέως. εἶτα συμβουλευσάμενος "καὶ περὶ σπονδῆς καὶ ὕπνου πείϑιει" 
(Vers. 422. ) πᾶσιν ἑαδότα μῦϑον εἰπὼν, ἤγουν ἀρέσκοντα, ὡς πολλαχοῦ εἴρηται. ( Vers, 406.) ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι τὲ, οὐχέτε χκεύϑετε ϑυμῷ βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα, ἀστείως ἐῤῥέϑη διὰ τὸ τοὺς μνηστῆρας μὴ κρύ- 
πτειν, ἀλλ ἐχφαίνειν, ὡς οἱ ἐξεμοῦντες τὰ ἐντὸς, οἵτω καὶ αὐτοὺς, O πέρ. εἶχον ἔνδον βούλευμα, τὸ 

τὸν ξένον δηλαδὴ, ὡς ἐῤῥέϑη, αὐτόϑε ὀλέσϑαι. ὡς ἐπὶ ἐμέτου γοῦν εἰπὼν τὸ, οὐ χεύϑετε βρωτὺν οὐδὲ. 
ποτῆτα, νοεῖν ἀφίησιν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ κατὰ ψυχὴν βουλεύματος, προς"ϑεὶς τὸ, ϑυμῷ. ἔφη γὰρ, οὐχέτε" 
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χεύϑετε ϑυμῷ, οὗ περ ἀνάπαλιν τὸ, οὐχέτι κεύϑετε γαστρί, ( Vers. 407. ) Τὸ δὲ, ϑεός νύ τις Vue 

ὀροϑύνει, ἐπιτυχῶς εἰπεν ὁ παῖς, ᾿᾿ϑηνᾶ γὰρ αὐτοὺς ὁροϑύνει ] ὡς φϑάσας ἐδήλωσεν ὃ ποιητής. 

CVers. 416.) Ἔν δὲ τῷ, μή τέ τιν᾽ ἄλλον δμώων, τὸ ἄλλον, ov πρὸς διαστολὴν ὁμογενοῦς ἐῤῥέϑη, ὡς 

εἴ τις εἴπῃ μήτε τοῦτον δοῦλον ὄντα μήτε ἄλλον τινὰ δμώων, ἀλλὰ πρὸς ἑτεροιότητα τύχης, ἵγα 

λέγῃ». ὅτι μήτε τὸν ἐλεύϑερον. ξένον τοῦτον στυφελίξετε, μήτε ἄλλον, ἤγουν τύχης ἄλλης ὄντα, ὁποῖοι 

οἱ τοῦ ᾿Οδυσσέως δμῶες. ( Vers. 423.) Ὅτι τὸν κήρυκα ΜΜούλιον, ὃς ϑεράπων uv ̓Ἀμφινόμοιο, ἥρωα 

καλέσας Ó ποιητὴς ἐμφαίνει ἀδιαφορίαν χἀνταῦϑα τοῦ ἥρως ὀνόματος, ὡς μὴ μόνον ἐπὶ πάνυ μεγά- 

λων ἀνδρῶν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ϑεραπόν" των λεγομένου, χαϑά nov καὶ κρείων ὃ ̓ Ετεωνεὺς ἐλέχϑη καὶ ὄρχα- 4o 

μος ἀνδρῶν ὁ EUucuog. παρὰ τὸ μολεῖν δὲ ὁ "Μούλιος Tong ἐπενϑέσει τοῦ 0, καϑὰ καὶ ὃ τοῦ κωμι- 

10 χοῦ όλων καὶ οἱ μολίονες. 
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- - * 
Σὺν Τηλεμάχῳ ἔχϑεσιν ποιεῖται τῶν ὅπλων Ὀδυσσεὺς καὶ πρὸς Πηνελόπην éx Κρήτης Ely att 

ὑποκρίνεται. γίνεται δὲ αὐτοῦ δι᾿ οὐλῆς ἀναγνωρισμὸς πρὸς Εὐρύκλειαν, τοὺς πόδας αὐτοῦ νίπτουσαν. 

xai κατὰ παρέκβασιν ὃ ποιητὴς διηγεῖται, ὡς ἐν Παρνασῷ ὑπὸ συὸς ἐπλήγη κυνηγῶν. 

50 

ΟὟΡΥΣ ΞΕ τσ Ὁ ΜΉΡΟΥ "PAIPRIPOT ATA 

Ὅτι Ὀδυσσέως xol Πηνελόπης ὁμιλία καὶ ὑπὸ Εὐρυκλείας ἀναγνωρισμὸς ἡ ἀνὰ χεῖρας ἐπιγράφε- 
ται δαψῳδία διὰ τὸ xaT αὐτὴν πλασϑῆναν ταῦτα γενέσϑαι. ( Vers. 1.) Ὅτι τῶν μνηστήρων ὑποχω- 
ρησάντων ἑκάστου εἰς "τὰ οἰχεῖα καὶ τῶν δμωΐδων κατεπτοημένων, οἷς Ὀδυσσεὺς αὐτὰς ἀπειλησάμενος Go 

20 ἐξεϑρόησεν, ὑπελείπετο ᾿Ὀδυσσεὺς ἐν μεγάρῳ » μνηστῆρσι. φόνον σὺν ̓ 4ϑηνᾷ μερμηρίζων. ( Vers. 2.) 
ἀγαϑὴ γὰρ £v νυκτὶ βουλὴ κατὰ παροιμίαν" ὅϑεν καὶ εὐφρόνη, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, λέγεταν 

ἡ νύξ. καὶ τέως πρὸ τῶν ἄλλων κατατίϑενται ἔσω τὰ πρόχειρα ὅπλα ὃ ξεῖνός τε πτωχὸς καὶ ὃ Τηλέμα-1853 
qos xci ἡ γραῦς Εὐρύκλεια. (Vers.4.) ἔνϑα καὶ στίχους Ὀδυσσεὺς αὐτοὺς ἐκείνους ἀπαραλλάκτως 
λέγει, οὖς καὶ ἐν τῇ πὶ ῥαψῳδίῳ περὶ τῶν ὅπλων τῷ Τηλεμάχῳ ἔφη, ἀρξάμενος οὕτω" Τηλέμαχε, χρὴ 
τεύχε "Aonie κατϑέμεν εἴσω πάντα μάλα" αὐτὰρ μνηστῆρας μαλακοῖς ἐπέεσσι παρφάσασϑαι, καὶ 
ἑξῆς τοὺς ὀχτὼ στίχους ἐχείνους ἕως τοῦ, αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος. ἔνϑα "καὶ χεῖταν πρὸ 10 
ἑνὸς ἑκάστου στίχου ἀστερίσχος δίχα ὀβελοῦ, ὡς ἐνταῦϑα τῶν τοιούτων στίχων ἄριστα κειμένων, καὶ 

679 οἷον ἀστέρος δίκην λαμπόντων, οὐ μὴν ἐχεῖ, ὡς ἐπεικρίνουσιν οἱ παλαιοί. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τότε μὲν ἔφη 
᾿ὈΟδυσσεὺς τῷ Τηλεμάχῳ, ὅτι νεύσει μὲν αὐτὸς τῇ κεφαλῇ, 0 δὲ Τηλέμαχος γοήσας μεταϑήσει τὰ ὅπλα" 

3o ἐνταῦϑα δὲ τοῦ καιροῦ διδόντος ἄδειαν οὐ νεύειν χερραλῆ, λαλεῖ δὲ τὸ ποιητέον" μετ᾽ ὀλίγα δὲ καὶ συμ- 
πράξει, διδάσχοντος τοῦ ποιητοῦ καὶ νῦν, ὡς πολλάκις ἄλλως ἡμῶν προβουλευσαμένων ἄλλως ἐκβαίνει 

τὰ πράγμαλτα. (Vers. 16.) Ὅτι ἐς τοσοῦτον αἱ δμωαὶ τοῦ Ὀδυσσέως ἄπιστοι, ὥς τε οὐκ ἔχει ὁ Τηλέ- 20 

μαχος καταϑέσϑαι τὰ ὅπλα ἐν ἀσφαλεῖ, εἰ μὴ λάϑοι. αὐτὰς πρὸς τὸ μὴ ἐξειπεῖν , δηλαδὴ τοῖς μνη- 
στῆρσι. δικαίως ἄρα ὕστερον κολασϑήσονται. φησὶ γοῦν ὃ Τηλέμαχος " μαῖα, ἄγε δή μοι ἔρυξον ἐ ἐνὶ 
μεγάροισι, γυναῖχας, ὄφρα xtv ἐς ϑάλαμον καταϑείομαι ἔντεα πατρὸς καλὰ, τὰ μοι χατὰ οἶχον ἀκη- 
δέα καπνὸς ἀμέρδει, ἤγουν ἀφανίζει, πατρὸς ἀποιχομένοιο" ἐγὼ δ᾽ ἔτι νήπιος 5c. νῦν δ᾽ ἐϑέλω 

καταϑέσϑαι, ἵνα οὐ πυρὸς ἵξεται ἀὐτμὴ, τουτέστι καπνὸς, ὡς προγέγραπται. (Vers. 20.) Ὅρα δὲ 
ὅτε πρὸ ὀλίγων τεύχεα καταϑέμεν εἰπὼν ἐνεργητικῶς ἀντὶ τοῦ καταϑεῖναι, νῦν παϑητικῶς καταϑέ- 
σϑαι τὸ αὐτό φησιν ἀκολούϑως τῷ, ἐς ϑάλαμον χκαταϑείομαι. (Vers. 18.) Τὸ δὲ, ἔντεα καλὰ, 

4o πρὸς διαστολὴν κεῖται τῆς αἰσχρίας, ἣν ἐκ τοῦ καπνοῦ ἔπασχον. ἀκηδέα δὲ καὶ νῦν τὰ ἠμελημένα. 
(Vers. 20.) Τὸ δὲ, καπνὸς ἀμέρδει, ἀντὶ τοῦ σχοτίξει, sign τοῦ μέρδειν, ὅ ἐστι λάμπειν, ὡς 

a2 
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ἐντεῦϑεν μηδὲ χαλὰ εἶναι αὐτὰ, ἀλλὰ χατῃχίσϑαι, ὡς προείρηται. Ὅρὰ δὲ ὃ ὕπως ὃ ῥήτωρ νεανίας τὴν 

ἔννοιαν, ἣν ὃ πατὴρ αὐτῷ περὶ τῶν ὅπλων ὑπέϑετο, ἐν ἐπιτόμῳ xot | πάντῃ ̓ ὀλιγίστῳ παραφράσας τῇ 
3o μαίᾳ εἶπε, μὴ πλατύνας χατὰ τὸν Ὀδυσσέα ῥητοριχῶς, ὅτι μηδὲ ἦν ἀλναγκχαῖον. ( Vers. 22.) * Ὅτι 

εὐχὴ ἀπὸ φίλου τινὸς γέροντος πρός τινα τῶν οἰχείων ἀμελοῦντα τὸ, cT γὰρ δή ποτε, τέκνον, ἐπιφρο- 
σύνας ἀνέλοιο, οἴχου κήδεσϑαι χαὶ κτήματα πάντα φυλάσσειν. Εὐρύκλεια 'δὲ τῷ Τηλεμάχῳ τοῦτο λέγει. 
Ἔστι δὲ ἐπιφροσύνη ἢ ἡ ἁπλῶς φρόνησις πλεοναζούσης τῆς προϑέσεως, ὡς καὶ ἕν τῷ ἐπιβουχόλος καὶ 
ἐπίουρος, ἢ ἡ πλείων φρόνησις , οἱονεὶ ἡ ἐπὶ τῇ προτέρᾳ ἐπιτιϑεμένη à ἢ ὕστερόν πότε, χαϑ' ὁμοιότητα 

40 τοῦ ᾿Επιμην ϑέως, ὃς ἀντίκειται τῷ Προμηϑεῖ, χαϑὰ χαὶ ὁ ἐπίφρων τῷ πρόφρονι." Τὸ δὲ ἀνέλοιο 
ἢ περιττὴν χαὶ αὐτὸ ἔχει τὴν πρόϑεσιν i ἢ) κατὰ τὴν περὶ ψυχῶν “βλληνικὴν δόξαν ἀντὶ τοῦ ἀναλάβῃς 
εἴτουν ἀναμνησϑείης εἴληστται. ( Vers. 25. ) Ὅτι κεῖται xci ἐνταῦϑα τὸ βλώσκειν ἀντὶ τοῦ μολεῖν, ὡς 10 
καὶ πρὸ τούτων, μετὰ προϑέσεως μέντοι οἷον, δμωὰς δ᾽ οὐχ εἴας προβλωσχέμεν. (Vers. 37: ) Ὅτι τὸ, 
ov γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι : ὃς ἂν ex τῶν ἐμῶν τρέφηται, παραινετιχόν ἐστι τοῦ geras τοὺς ἐν τῷ oixo 

50 πάντας χφησίμους εἰναι, μὴ ὅτι γε τοὺς οἰκείους, ἀλλὰ καὶ εἴ πού τις παρατύ Ἄχοι ξένος. (Vers. 24. 680 
ἐρωτηϑεὶς οὖν ὑπὸ τῆς μαίας Τηλέμάχος, τίς ἂν φάος οἴσει, τουτέστιν ἐν χερσὶ ̓ βαστάσῃ; ἐπεὶ ὡς 
ἐῤῥέϑη αἱ δουλίδες προμολεῖν. εἴργονται, φησί: (Vers. 37. ) ξεῖνος ὅδε. οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι, ὃς xev 
ἐμῆς γε χοίνικος ἅπτηται xcd τηλόϑεν εἰληλουϑὼς, ἢ ἤγουν οὐδεὶς ἀργὸς τραφήσεταν παρ᾽ ἐμοί. λείπει 

δέ τι καὶ ἐνταῦϑα ἐν τῷ, οὐ γὰρ ἀεργὸν ἀνέξομαι. λέγει γὰρ, ὡς οὐκ ἂν ἀνασχοίμην ἀργὸν ὄντα ἢ διά- 
γοντα. Τὺ δὲ ἀνέξομαι ἀεργὸν τῆς ἀρχαίας ᾿Ατϑίδος. οἱ γὰρ ὕστερον γενικῇ συντάσσουσι τὸ ἀνέξομαι. 

60 (Vers. 28.) Χοῖνιξ δὲ νῦν ἡ τροφή. ᾿δίσημος γὰρ ἡ λέξις, ἐπί τὲ σκεύους τοῦ μετροῦντος καὶ τοῦ 

μετρουμένου πράγματος. οὕτω δὲ καὶ ὃ μέδιμνος καὶ τὸ τάλαντον καὶ ὃ ξέστης καὶ ἕτερα πολλά. 20 
Χοῖνιξ δὲ σχεῦός τι μετρητικὸν σπορίμων, μεῖζον τοῦ παρὰ τοῖς παλαιοῖς καλουμένου μέτρου. ἐκ τούτου 

18δδάπαρα" τοῖς ὕστερον καὶ δεσμὸς ποδῶν ἐκαλεῖτο χοῖνιξ καϑ᾽ ὁμοιότητα ἴσως τῆς κατὰ τὸ σκεῦος στρογ- 
γυλότητος. οἱ δὲ παλαιοὶ ἁπλῶς οὕτω φασί" χοινίκαι, παχεῖαι πέδαι, ὧν εὐθεῖα ἡ χοινίκη, παρονο- 

μασϑεῖσα ἐκ τῆς χοίνικος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τε τὸ ἐπὶ χοίνικος μὴ καϑῆσϑαν τὸ Πυϑαγόρειον, ἤγουν μὴ 
τρέφεσθαι ἀργὸν, ἐκ τοῦ ῥηθέντος “Ομηριχοῦ χωρίου ὥρμηται. ἅπαξ δὲ ἡ λέξις εἴρηται ὧδε παρὰ τῷ 
ποιητῇ. καὶ Ort ὃς ἀεργὸς χοίνικος ἐϑέλει ἅπτεσθαι, xci μάλιστα νέος ὧν, κληϑείη ἂν σιτόκουρος 
χατὰ τὸ, ὀκνηρὸς πάντα μέλλων σιτόκουρος, 0 φησι Μένανδρος, ὡς 0 ̓4“Ιϑήναιος ἱστορεῖ. καὶ ὕτι κατὰ 
τὸν Βυζάντιον Δημήτριον τὸ ῥηθὲν Πυϑαγόρειον αἴνιγμα, ὥς φησιν ὃ αὐτὸς ῥήτωρ, δήλωσίς ἐστι τοῦ 
χρῆναι μὴ σκοπεῖν τὰ ἐφήμερα, ἀλλὰ τὴν ἐπιοῦσαν προςδέχεσϑαι, καὶ ὅτι καϑάπερ à χοῖνιξ, οὕτω καὶ 

10 ἡ ἀχάνη μέτρον “Βοιώτιον, πολλῶν τινῶν, φασὶ, μεδίμνων, Περσικὰ δέ, φασι, μέτρα αἱ ἀχάναι, ἃς 80 
xci κίστας εἶπον τινές" εἰς &g ἀπετίϑεντο ἐπισιτισμοὺς οἱ ini ϑεωρίαν στελλόμενοι, ὡς ἐῤῥέϑη xci ἀλλα- 

χοῦ. λέγονται δὲ καὶ ἀχανίδες παρὰ τῷ κωμικῷ ἐν ᾿Αἰχαρνεῦσιν. οὕτω καὶ ἀρτάβη μέτρον ἐφέρετο Tho. 
σικόν. ἦν δὲ καὶ ἄδδιξ μέτρον τί, φασι, τετραχοίνιρκον. ᾿ΑΔριστοφάνης" ἀλφίτων μελάνων ἄδδιχα. καὶ 
ἐκτεὺς δὲ ἄλλο τι μέτρον, Éxrov ixeivo. μεδίμνου, οὗ δηλαδὴ ἥμισυ τὸ ἡμίεκτον. εἰ δὲ ἐϑνικὸν ὃν ἡ a cam 

xci ἡ «ycvig, χρησταί εἰσι λέξεις τοῖς “Ἕλλησι, ξενίζον οὐδέν. αἱ γοῦν ϑρεπταὶ τοῖς δεσπόταις δοῦλαι 

ὁποία πρὸ ὀλίγων ἡ Μελανϑὼ, ἄβραι λεγόμεναι ἐϑνικῶς, κεῖνται παρὰ σοφοῖς “λλησι. ἹΜένανδρος" 
τρέφει παλλαχή τις τοῦ πατρὸς αὐτὰς, ἄβρα τῆς μητρὸς αὐτῶν γενομένη. ἔστι δὲ ἄβρα κατὰ Παυσα- 
víev ἡ σύντροφος καὶ παρὰ χεῖρα ϑεράπαινα, ἡ καὶ οἰχότρυψ παροξυτόνως χατὰ «Αἴλιον Διονύσιον xal 
ἔντιμος. οὕτω κεῖται, ὡς ὃ αὐτὸς Διονύσιος λέγειν, καὶ παρὰ Θεοπόμπῳ ἀβυρτάκη ὑπότριμμά TL 
δριμὺ, βαρβαρικὸν διὰ πράσων καὶ καρδάμων: καὶ χόχκων ῥόας καὶ ἑτέρων τοιούτων: φησὶ γοῦν" 4o 

20 ἥξει δὲ Μήδων γαῖαν, ἔνϑα χαρδάμων πλείστων ποιεῖται καὶ πράσων ἀβυρτάκη. Παυσανίας δὲ *xai 
ἀπὸ σινάπεως καὶ σταφίδων εἶναι φησὶ τὸ τῆς ἀβυρτάκης ὑπότριμμα, ᾧ καὶ πρὸς κοιλιολυσίαν ἐχρῶντο. 
χεῖται δὲ καὶ ἐν ᾿Ηροδότῳ βάρβαρος λέξις ὃ βουνός" “ιβυκὴ ydp* καὶ παρ᾽ ἑτέροις 0 παρασάγγης, 
ὃ καὶ παρὰ "Eouoyéva. παρά τισι δὲ xai ἄγγατος τὸ εἰς ἀναδενδράδα ξύλον, καὶ ἄγγον, εἶδος δόρατος 
φραγγικοῦ οὔτε λίαν μιχροῦ, φασὶν , οὔτε μεγάλου, οὗ τὸ πλεῖστον σιδήρῳ περιέχεταῖς οὐ κατὰ τὸ 

παρὰ «Τυκόφρονι σίγυμνον" ἐχεῖνο γὰρ ὁλοσίδηρον. ἡ δὲ βλωθρὴ πίτις ἐν ᾿Ιλιάδι ὕσαις ἐπιμερίζεταυ 
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γλώσσαις, ἐκεῖ δεδήλωται. ὅσα δὲ καὶ βάρβαρα κύρια ἐν Ἰλιάδι κεῖνται; οἶδεν ὃ ἐπιὼν αὐτά. λέγει 

δὲ καὶ «Αἰσχύλος ἐθϑνικώτερον χαὶ οὐ κατὰ ᾿Δἀττιχοὺς, βαλῆνα τὸν βασιλέα ἐν τῷ, βαλὴν ἀρχαῖος βαλήν. 

ὅϑεν καὶ βαληνναῖον ὅρος παρὰ ᾿Πλουτάρχῳ ἐν τῷ περὶ ποταμῶν ἀντὶ τοῦ βασιλικόν. παρὰ τῷ αὐτῷ 

δὲ ποιητῇ ἐν ᾿“γαμέμνονι καὶ οἱ ἄγ, yegor χεῖνται, λέξις φανερῶς Περσική" φουχτὸς φρυχτὸν δεῦρ᾽ ἀπ᾽. 

ἀγγάρου πυρὸς ἔπεμπε. τοιοῦτον δὲ τὸ τῶν φανῶν. χυρίως δὲ κατὰ «αἴλιον Διονύσιον ἄγγαροι οἱ ἐκ δια- 

δοχῆς γραμματοφόροι. οἱ δ᾽ αὐτοί, φησι, καὶ ἀστάνδαι Περσικῶς. τίϑεται δέ, agg ἢ λέξις καὶ ἐπὶ 

φορτηγῶν, χαὶ ὅλως ἐπὶ ἀναισϑήτων καὶ ἀνδραποδωδῶν" ὅϑεν καὶ ἃ) γγαροφοῦ θεῖν τὸ φορτία φέρειν 3o 

ἄλλως τε xci ἐκ διαδοχῆς, xot ἀγγαρεύεσϑαι τὸ εἰς qogrij; αν καὶ τοιαύτην τινὰ ὑπηρεσίαν ἄγεσϑαι. 

vun δὲ λέξις καὶ ἡ μόρτη, τὸ ἕκτον, φασὶ, μέρος τῶν καρπῶν, i| ἐδίδοτο τοῖς ἑκτημορίοις, ὡς ἐν 

10 ἀνωνύμῳ κεῖται λεξικῷ ῥητοριχῷ. «Ἄἴλιος δὲ Διονύσιος λέγει ὃ ὅτι Περσικὸν ὄνομα καὶ ὃ μανδύας. ἔοιχε 

δέ, φησι, φαινόλῃ. καὶ ὃ γράψας δὲ γέντα τὰ χρέα κατὰ γλῶσσαν Θρᾳκῶν ἔ) φαψεν. οὐκ ἂν δέ τις 

ἀπισχυρίσαιτο μὴ οὐχ εἶναι καὶ τὸν ἀῤῥάβακα ἐθνικὸν, Og ἐστι κατὰ roig παλαιοὺς ὀρχηστὴς ἢ βλάς- 

681 φημος. Παυσανίας δὲ καὶ ἐτυμολογίαν αὐτοῦ παραδιδοὺς γίνεσθαί φησιν ἀπὸ τοῦ ἀῤῥαβάσσειν, ὃ ἐστιν 

ὀρχεῖσϑαι. ὅλως δὲ εἰπεῖν, γέμει διὰ τὰς ἐπιμιξίας μυρίων ἐθνικῶν λέξεων ἡ “Ἑλλὰς γλῶσσα" ó περ εἰ 

zc παρεχκβατικῶς τεϑεώρηται, ἀλλ᾽ οὔτε ἀμούσως ἔχει, χαὶ οὐδὲ τῆς κατὰ τὴν χοίνικα σκέψεως ἄπε- 

σχοίνισται, εἰ χρὴ πάλιν ἐϑνικὴν εἰπεῖν λέξιν ὁποία 7 σχοῖνος, ἀφ᾽ ἧς τὸ ἀποσχοινίζεσϑαι. (Vers. 32.) 

Ὅτι ἐν τῷ, Ὀδυσσεὺς καὶ φαίδιμος υἱὸς ἐσφόρεον χόρυϑας καὶ ἑξῆς, εἰσφορεῖν συνήϑως λέγει. τὸ εἰσχο- 

μίζειν" o ἐναντίον τὸ ἐκφορεῖν. φράσις δὲ κομιδῆς ὅπλων τὸ, ἐσφόρεον κόρυϑάς τε xoi ἀσπίδας 

ὀμφαλοέσσας, ἔγχεά τε ὀξυόεντα. (ΜΝ ετ5. 33. ) Ὅτι τῶν ὅπλων, ὡς ἐῤῥέϑη, εἰσφορουμένων, "πάροιϑε 4o 

20 “Παλλὰς Aim, χρύσεον λύχνον ἔχουσα, φάος rope MAPS ἐποίει. χαὶ ὃ Τηλέμαχος ϑαυμάσας, ὦ πά- 

τερ, φησὶ, 7 μέγα ϑαῦμα τόδ᾽ ὀφϑαλμοῖσιν. ὁρῶμαι" ἔμπης μοι τοῖχοι μεγάρων καλαί τὲ μεσόδμαι 

C Vera. $8.) εἰλάτιναί τὲ δοχοὶ καὶ κίονες ὑψόσ᾽ ἔχοντες, τουτέστιν ἀναβαίνοντες καὶ ὡς οἷον ἀνίσχον- 

τεῷ ἢ καὶ ὑψοῦ ἀνέχοντες τὰς δοκοὺς, “φαίνονται ὀφϑαλμοῖς ὡσεὶ πυρὸς αἰϑομένοιο" " μάλα ϑεὸς ἔνδον. 

xai Ὀδυσσεὺς, σίγα, φησὶ, καὶ κατὰ σὸν νόον ἴσχανε, μηδ᾽ ἐρέξινε. (Vers. 43,) αὕτη του δίκη ἐστὶ 

ϑεοῦ, τουτέστιν αὕτη ϑέμις ϑεοῦ ἐν τῷ ἐπιφαίνεσθαι ποιεῖν οὕτω, χαϑὰ δηλαδὴ βλέπεις. τινὲς δὲ 

γράφουσιν, αὐτή τοι δίκη ἐστὶ ϑεοῦ, τουτέστιν οὐκ ἄλλος τις ὃ ἔνδον ἃ ἄρτι ϑεὸς ἢ αὐτὴ ἡ δίκη, ἐσομένη 

σὺν ἡμῖν ἢ καὶ οὖσα ἤδη. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα τοῦ Ὁμήρου εἰς ϑείαν ἐπικουρίαν παρῳδηϑῆναι ποτὲ 

καὶ εἰς ἀναγκαῖον μυστηριασμόν. ( Vers. E J) "Ioréov δὲ ὅτι ὃ μῦϑος μὲν ᾿4ϑηνᾶν ἐϑέλει τὴν φωσφό- 

eov παρεῖναι c φαίνειν" φωσφόρος γὰρ αὐτὴ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι ἐγράφη. ἐϑέλει γὰρ Ὅμηρος μεγάλου 

30 ἔργου τοῦ χατὰ τῶν μνηστήρων χαινά τινὰ προηγήσασϑαι. ἡ δὲ ἀλληγορία τὴν τοῦ Ὀδυσσέως λέγει ἐν 

τούτοις δηλοῦσϑαι φρόνησιν ὀρϑῇ κελεύϑῳ τὰν σχότει ποδηγετοῦσαν καὶ τὸ τοῦ μέλλοντος ἀφανὲς ὑπὸ 

Ἰὼ φωτὶ γνώσεως ἄγουσαν. (Vers; $4.) Χρύλσεον δὲ λύχνον λαμπτῆρα λέγει ὁποῖοι τινὲς πρὸ ὀλίγων καὶ δ0 
" οἱ τῶν μνηστήρων , πλὴν ὅσον ἐχεῖνοι οὐ χρύσεοι" λύχνῳ γάρ, φασι, τῷ παρ᾽ ἡμῖν οὐχ εἰσάγονται 

ἥρωες χρώμενοι. τινὲς δὲ προσυπακούουσιν ἐνταῦϑα τὸ ὡς, ἵνα λέγῃ ἔχουσα ὡς χρύσεον λύχνον, 0 ἐστιν 

ἀμαυρὸν διδοῦσα τι φῶς ὡς ἀπὸ λάμψεως χαὶ στιλβηδόνος χρυσοῦ; ὃ καὶ περικαλλὲς d ἔφη, ἵνα μὴ τῷ 
λαμπτῆρι φωραϑῶσι τὰ ὅπλα μετακομίζοντες, xai ἵνα μηδὲ φαίνῃ δουλοπρεπῶς 7 ̓ ᾿ϑηνᾶ. πολλῷ 
γὰρ σεμνότερον αὐτόματον ἐπιλάμψαι φῶς ἢ δουλικῶς αὐτὴν ὑπηρετεῖν. Ὅτι δὲ λύχνῳ σύὐστοιχόν τὸ 

λυχνοῦχος 0 φανὸς καὶ τὸ λύχνιον, 0 πέρ ἐστι λυχνία προπαροξυτόνως ἀναλόγως τῷ ϑύρα, ϑύριον 

καὶ λύρα; λύριον, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. C Vers, 56.) To δὲ ὃ ὁρῶμαι ἀντὶ τοῦ ὁρῶ. vine δὲ Ὁμήρῳ 
4o 7] τοιαύτη χρῆσις. ὡς δῆλον καὶ ἐκ τοῦ, ὅττι ῥὰ ϑυνήσκοντας ὁ ὁρᾶτο. ( Vers. ὅ7. ) Τὸ δὲ ἔμπης μετα- 

ληπτικοῦ εἴδους ἐστὶ τοῦ δεδηλωμένου πολλαχοῦ" ἔμπης γὰρ τὸ ἴσως. αὐτὸ δὲ νῦν οὐ διστακτικὸν, ἀλλ 
ἴσον ὁμοιωματιχῶς τῷ ἐπίσης, ἵνα λέγῃ ὅτι ἐξισάζονται τὰ πρὸ ὀφϑαλμῶν πυρί. Ὅτι δὲ τὸ ὁρῶ κανο- 

νικῶς περισπᾶται, “Ἡρακλείδης δηλοῖ, γ γράψας οὕτω τὰ ϑέματα ἔχοντα μετὰ τὸ προηγούμενον ὃ, ἕν 

σύμφωνον ἁπλοῦν ἑπόμενον, περισπῶνται" νομῶ, "σοβῶ, ῥοφῶ, φορῶ. τὸ χόπτω βαρύνεται, ἐπεὶ 60 
δύο σύμφωνα ἕπεται αὐτῷ. τὸ δὲ ὄζω καὶ δεσπόζω, ἐπεὶ διπλοῦν, ὅϑεν τὸ ὁρῶ εὐλόγως περισπᾶται 

συμφώγου ἑνὸς ἐπαγομένου ἁπλοῦ. (Vers. 39.) Πῦρ δὲ καὶ νῦν αἰϑόμενον, ὡς καὶ ἑτέρωϑι, πρὸς 
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διαστολὴν ἑτεροίου, πυρὸς μὲν λεγομένου ἢ καὶ ὄντος, οὐκ αἰϑομένου δέ. ὅτι δὲ πολλὰ παράγωγά εἰσι τοῦ 
αἴϑεσθϑαι, δηλοῖ καὶ ὃ «iio xai ὃ αἴϑων καὶ ὁ αἰϑίοψ καὶ ὃ «loy, ὃς σημαίνει xorc τοὺς παλαιοὺς 
ϑερμὸν, λαμπρὸν, πυῤῥὸν καὶ μέλανα, ( Vers. 37. ) Μεσόδμαι δὲ οὐ μόνον ἐπὶ νηῶν αἱ προδηλωϑεῖσαι, 

1855aAX ἰδοὺ καὶ οἴχου μὲ ἐσόδμαι, τὰ μεσόστυλα κατὰ rufoi iniu Ἀχαϑ' ἑτέρους δὲ τὰ μεταξὺ τῶν δοχῶν" 
ἔνιοι δὲς διαφρά) uero ἢ xci διαστήματα μεταξὺ τῶν χιόνων, οἵ, φαῦσεν περὶ τοὺς τοίχους ἦσαν. 

(Vers. $6:)- Ὅρα δὲ xci τὸ, ὡσεὶ πυρὸς αἰϑομένοιο, συντελοῦν εἴς τὲ τὴν la ορίαν καὶ εἰς τὴν 

εἰρημένην δευτέραν ἑρμηνείαν τοῦ χρυσέου λέχνου. οὐ γὰρ ἁπλῶς ἔφη πυρὸς, ἀλλὰ ὡσεὶ πυρός, 

( Vers. 30.) ᾿Ιστέον δ᾽ ἐν τούτοις xai ὅτι τε ἡ ὐρύκλεια ἔξω περιλέλειπται φυλάσσουσα τὰς χληϊσϑεί- 
σας ϑύρας, ( Vers. 40. ) xci ὅτι TOV φαίνοντα ϑεὸν οὐράνιον tive στοχάζεται ὃ παῖς, ὡς μὴ ἂν τῶν 

ἑτεροίων οὕτω φωσφορησόντων. φησὶ γάρ" ἦ μάλα τις ϑεὸς ἔνδον, οἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, ὃ ταυτόν 10 
ἐστι τῷ Ὄλυμπον ἔχουσιν, ὡς εὐϑὺς μετ᾽ ὀλίγα φησίν. Ὅτι σκοπὸς τῷ Ὀδυσσεῖ, ὡς αὐτὸς λέγει, τοῦ 
ὑπολείπεσϑαι αὐτόϑι μετὰ τὴν ἀπέλευσιν τῶν μνηστήρων τὸ τὰς δμωὰς καὶ τὴν Πηνελόπην ἐρεθίζειν, 
ἵνα γνῶ τὰ κατ᾽ αὐτὰς ἀχριβέστερον, καὶ ἅμα, ἵνα, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων ἐῤῥέϑη , μερμηρίζη τὰ κατὰ, 

10 τῶν μνηστήρων. *( Vers. 53.) Ὅτι κἀνταῦϑα τὴν περίφρονα Πηνελόπην ἀναγκαίως ἐξάγει τοῦ ϑαλά- 
μου ὁ ποιητὴς ᾿Δρτέμιδι ἰχέλην, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἔγραψεν, ἠὲ χρυσῇ ᾿Αφροδίτῃ. (Vers. 55.) τῇ παρὰ 
μὲν κλισίην, φησὶ, πυρὶ χάτϑεσαν, ἤγουν ἐγγὺς πυρὸς, ἵνα ὃ ξεῖνος ϑερμαίνοιτο, δινωτὴν ἐλέφαντι 

xci ἀργύρῳ, ἣν ποτε τέκτων ποίησεν ᾿Ιχμάλιος, καὶ ὑπὸ ϑρῆνυν ποσὶν ἧκε προσφυέα ἐξ αὐτῆς, ἤγουν 682 
προσπεφυκυῖαν καὶ ἡνωμένην τῇ κλισίῃ. ὅϑι ἐπὶ μέγα βάλλετο κῶας, ἤτοι ἐπετίϑετο, ἔνϑα xod lero, oU 

20 Aire δαιδάλεον ὑπεστρωμένον ἔχουσα, οὐδὲ τάπητα uaAa*xoU ἐρίου κατὰ τὴν τρυφερὰν ' Βλένην. κῶας 
δὲ μέγα κατὰ ἡρωϊχὴν καὶ τοῦτο ἀφέλειαν. πρὸς ἑρμηνείαν δὲ τῆς ῥηθείσης κλισίης κεῖται τὸ, ἔνϑα 30 

χαϑέζετο, ἵνα νοηϑείη κλισίη νῦν τὸ ἀνάκλιντρον. ἡ γάρ τοι χοινότερον λεγομένη χλισία οὐ πρὸς 
χαϑέδραν, ἀλλὰ πρὸς ἐνοίκησιν ἐγίνετο, σκηνὴ οὖσα. (Vers. 56.) Δινωτὴ δὲ ἴσως μὲν xai ἡ τορευτιχὴ 
χατά τινὰ μέρη, μάλιστα δὲ ἡ κύκλῳ κεκοσμημένη ἐλεφαντίνοις ὀστοῖς xdi ἀργύρῳ, χκαϑά mov καὶ 
κολεὸν ἐλέφαντος ἀμφιδεδινῆσϑαι εἶπεν ὃ ποιητής. (Vers.57.) Τὸ δὲ ᾿Ικμάλιος ὦ ὄνομα οἰχεῖον TéxTOVL 

So ξύλων, ἃ χρήσιμα γίνεται μετὰ τὸ ἐξικμασϑῆναι. ( Vers. 61.) Ὅτι 0 περ ἀλλαχοῦ ἔφη ἀποχοσμεῖν 
ἔντεα δαιτὸς, τοῦτο ἐνταῦϑα περιφράζων φησίν" αἵ δ᾽ ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ἥρεον, ἤτοι ἀφῃροῦντο, 

ἠδὲ τραπέζας καὶ δέπα, ἔνϑεν ἄνδρες ὑπερμενέοντες ἔπινον. ( Vers. 62.) δῆλον δὲ ὡς ταυτὸν ὑπερμε- 

γέοντας εἰπεῖν καὶ ἀγήνορας, καὶ ὅτι περιφραστικὴ ἑρμὴνε sio τοῦ δέπα τὸ, ἔνϑεν ἄνδρες ἔπινον. (Vers, 63.) 

Ὅτι χαὶ νῦν ἐπὶ τῶν λαμπτήρων αἱ δμωαὶ νήησαν, 0 ἐστιν ἐσώρευσαν , ξύλα πολλά. διατί πολλά; 
4o ( Vers. 64.) φόως ἔμεν᾽ ἠδὲ ϑέρεσϑαι, ἤγουν οὐ πρὸς μόνον φῶς ἐπεσωρεύϑη ξύλα, ἀλλὰ xci "ὡς τε 30 

ϑέρμην ποιεῖν τῷ Ὀδυσσεῖ, ϑερμαίνεσϑαι, ὡς προιδηλώϑη, ἐθέλοντι. ἔσονται δὴ τὰ τοιαῦτα ξύλα 

φῶς! μὲν ἐπὶ λαμπτῆρος, ϑέρεσθαι δὲ ἐπ᾽ ἐσχάρας, ἧς ἐγγὺς κείσεται ὁ δίφρος τῷ Οδυσσεῖ. ( Vers. 66.) 

Ὅτι ὀνειδίζει. κἀνταῦϑα ἡ ἀγ ρία MsAavOo τῷ δεσπότῃ" ξεῖνε, ἔτι xoi νῦν ἐνθάδ᾽ ἀνιήσε εἰς διὰ νύχτα 

δινεύων κατὰ οἶχον; ὀπιπτεύσεις δὲ γυναῖκας; ἀλλ ἔξελϑε ϑύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο" 3) τάχα 

καὶ δαλῷ βεβλημένος εἶσϑα ϑύραξε. οὕτως 5 φαυλοτάτη προκαλεῖται ϑάνατον xc ἑαυτῆς. 
5o ( Vers. 71: .) Ὀδυσσεὺς δὲ περιτρέπων αὐτῇ, & εἶπεν, εἰς "μαχλοσύνην ὀνειδίσει, ὡς αὐτοῦ μὲν μὴ ἔργον 

ἔχοντος ὀπιπτεύειν γυναῖκας, αὐτῆς δὲ μᾶλλον ὀπιπτευούσης τοὺς ἄνδρας, ὅϑεν χαὶ ἐγχοτεῖν τούτῳ 
διὰ τὸ δυσμόρφως ἔχειν. φησὶν οὖν" δαιμονίη, τί μοι ὧδ᾽ ἐπέχεις χεχοτηότι ϑυμῷ; ἢ ὅτι οὗ λιπόω, 
xoxo δὲ; χροῖ εἵματα einen; ᾿πτωχεύω δ᾽ ἀνὰ δῆμον; ἀναγκαίῃ γὰρ ἐπείγει. τοιοῦτοι πτωχοὶ καὶ ἀλήμο- 

γες ἄνδρες ἔασιν. ' Ev οἷς ὅρα τὸ ϑυμικῶς ἐνδιάϑετον τοῦ Ὀδυσσέως ἐν τῷ καὶ κομματικῶς χαὶ ἄσυν- 4o 

δέτως λαλῖ, σαι. (Vers. 75.) εἶτα εἰπὼν, ὡς που πρὸ τούτων ἔφη πρὸς τὸν ᾿Αντίνοον, τὸ, xci γὰρ 

ἐγώ ποτε οἶχον ἔναιον ὄλβιος ἀφνειὸν xal e ἀπαραλλάκτως στίχους ἐξ ἐκ τῶν ἐκεῖ, ἐκϑροῖῖ τὴν δού- 

λην, ἐπαγαγών" ( Vers. 81.) τῷ viv μή more xci σὺ, καϑὰ δηλαδὴ καὶ ἐγὼ, ἀπὸ πᾶσαν ὀλέσῃς 

ἀγλαΐην, τῇ νῦν 7ε μετὰ δμωῆσι κέκασσαι, ἤγουν ἣν ἔχεις ἐν ταῖς ἀμφιπόλοις i ὑπερφέρουσα ἐχείνων, 
(Was, 83. ) 0 xci σαφέστερον λέγων, ἵνα εὐνόητον εἴη τῇ δούλῃ; φησί" μή πώς τοι δέσποινα χοτεσσα- 

θο μένη χαλεπήνῃ, ἢ Ὀδυσσεὺς ἔλϑοι, (Vers. 84.) ἔτι γὰρ "καὶ ἐλπίδος αἶσα, τουτέστεν ἐλπὶς πὲριφρα- 
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στικῶς. (Vers. 85.) εἰ δ᾽ ὃ μὲν ὡς ἀπόλωλε καὶ οὐκέτι νόστιμός ἐστιν, & nip ix παραλλήλου ταυτὸ 

δηλοῦσιν, ἀλλ ἤδη παῖς τοῖος ᾿Απόλλωνός γε ἕκητι Τηλέμαχος. εἶτα ἐφερμηνεύων τὸ τοῖος, φησί" 

683 (Vers. 86.) τὸν δ᾽ οὔ τις ἐνὶ μεγάροισι γυναικῶν λήϑει ἀτασϑάλλουσα, ἐπεὶ ovxéru τηλίκος ἐστίν" 

8 καὶ αὐτὸ ταυτόν ἐστι τῷ, ἀλλ᾽ ἤδη παῖς τοῖος. ἐκεῖνο δέ γε ἔχει τι xc; ϑαύματος. ( Vers.66.) 

"Ἰστέον δὲ ὅτι τὸ, ἐνΘθάδ᾽ ἀνιήσεις, ἐκ τῶν προλαβόντων ὥρμηται, ἔνϑα rig τὸν ᾿Οδυσσέα πτωχὸν ἀνιη- 

ρὸν εἶπε καὶ ἀνίην δαιτός. βούλεται δὲ δριμέως εἰπεῖν ἡ δούλη ὡς ἐν ἡμέρῳ μὲν οὐδὲν καινὸν ἀνιηρὸν 

εἶναί σε. εἰ *ÓB καὶ νῦν ἔτι ἐνθάδε ἀνιᾷς νυκτὸς οὔσης, ἀλλὰ τοῦτο πολὺν φόρτον ἔχει. ( Vers. 67.)1856 

᾿Οπιπτεύειν δὲ τὸ περιέργως βλέπειν, ὅϑεν καὶ ὁ παρϑενοπίπης καὶ 0 παρὰ τῷ χωμικῷ πυῤῥοπέπης, 

ὡς βούλεσθαι οὕτω τὴν Μελανϑιὼ γυναικοπίπην τὸν ᾿Οδυσσέα εἰπεῖν. (Vers.68.) Ἂν δὲ τῷ, ἀλλ 

10 ἔξελϑε, ἢ παρέλκει 0 ἀλλὰ σύνδεσμος, ἢ μᾶλλον ἐλλιπῶς ὃ λόγος ἔχει, ἵνα λέγη» ὅτι μηκέτε ἔνδον ἔσο; 

ἀλλ᾽ ἔξελϑε. Τὸ δὲ ὄνησο σύστοιχον τῷ ὀνήμενος καὶ ὄνηται καὶ ὄνητο. τὰ γὰρ διὰ τοῦ ἄλφα, ὡς προεί- 

putet, οἷον ὀνάμενος καὶ ὄνατο, οἱ μεϑ' Ὅμηρον λέγουσι. βούλεται δ᾽ ἐνταῦϑα ἡ Μελανϑὼ εἰπεῖν, ὡς 

εἰ καὶ τοῖς ἄλλοις ὀνείατα τὰ τῆς τροφῆς, ἀλλὰ σὺ ἀφραίνων οὐκ ἂν ὄναιο δαιτὸς, ἀπειλουμένη τὲν 

διὰ αἰκίας ἐξέρασιν. oov δὲ λαμπάδα λέγει ἐκ τῶν κατὰ τοὺς λαμπτῆρας. “Σημείωσαι δὲ καὶ τὸ, εἰσϑα 

ϑύραζε, διὰ διφϑόγγου ἔχον τὴν παραλήγουσαν τοῦ εἶσϑα. οὐ γάρ ἐστι ῥῆμα συνήϑως ὑπαρκτικὸν, 

ἀλλὰ τὸ πορεύη καὶ ἐξέρχη δηλοῖ γενόμενον ἀπὸ τοῦ εἶμι. οὗ τὸ δεύτερον εἰς, καὶ κατὰ ἐπέχτασιν εἰσϑα 

ὁμοίως τῷ ἔφησϑα, ἐθϑέλησϑα καὶ τοῖς τοιούτοις. (Vers. 71.) Τὺ δὲ ἐπέχεις ἀντὶ τοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἔχεις" 

ἐναντιότηλτα γάρ ποτε καὶ ἡ ini πρόϑεσις δηλοῖ, ὡς καὶ ἐν τῷ, ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, ἤγουν χατὰ Θηβῶν, 10 
καὶ ἐν τῷ, ἐπιχαίρειν ἤγουν κατά τινος χαίρειν ἐχϑρωδῶς, καὶ ἐν τῷ ἐπιβόητος ὃ μοχϑηρὰν ἔχων φήμην, 

20 χαϑ᾽ οὗ δηλαδὴ foci γίνονται, ὃν ἐπίθωτον ᾿“νακρέων φησίν" οὗ ἑτεροῖος ὁ διαβόητος ὡς ἐπ᾽ ἀρετῇ 

ἐγνωσμένος. ὁμοία δὲ ἐναντιότης τῷ ἐπιβοήτῳ καὶ ἐν τῷ ἐπίφατος, 0 κεῖται παρὰ “Σοφοκλεῖ, καὶ ἐν τῷ 

ἐπάρατος, καϑ' οὗ ἀραὶ γίνονται, καὶ ἐν τῷ, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ, ἥκεις ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
0 πὲρ ἀστείως ἡ ̓Ηλέκτρα ἐκεῖ περὶ Ελένης φησί. καὶ ἔστιν ὅμοιον τὸ τοιοῦτον ἐπέχειν πρὸς τὸ ἐνέχειν. 
δηλοῖ δέ ποτε ἡ λέξις καὶ τὸ προσέχειν. καὶ ἄλλως δὲ κατὰ στοχασμὸν σημαίνει ὁμοίως τῷ, ἔπεχε 
σκοπῷ τόξον. ' Ἡρόδοτος δὲ διαλελυμένως φησὶν, ἐπὶ σφίσιν ἔχοντας τοὺς «Αἰγινήτας, ἤγουν ἐπέχοντας. 
χεῖται δὲ παρ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ, ἐπὶ ΙΝάξον ἐπεῖχον στρατεύεσθαι οἱ Πέρσαι, ὡς εἴ τις εἴποι, σχοπὸν εἶχον 

κατὰ τῆς Ναξου στρατεύεσθαι. δηλοῖ δὲ ἡ ἐπὶ πρόϑεσις ἐναντιότητα καὶ ἐν τῷ ἐπίῤῥητος. ἔστι γὰρ 
ἐπίῤῥητος, καϑ' οὗ ῥηθῆναι πολλὰ ἔστιν, ἵνα ἢ ὁ ἐπίῤῥητος ὃ αὐτὸς τῷ ἐπιβοήτῳ καὶ τῷ ἐπιφάτῳ, 
τοῖς προσεχῶς γεγραμμένοις. τὸ μέντοι ἐπιῤῥήδην ἐπίῤῥημα παρὰ τῷ ᾿Δράτῳ, olov, ἑπτὰ δ᾽ ἐκεῖναι, 

3o ἤγουν αἱ Π]λειάδες, ἐπιῤῥή"δην χαλέονται, οὐ τοιοῦτόν τι δηλοῖ, &AX ἐῤῥέϑη ἀντὶ τοῦ, ῥητῶς καὶ ὀνο- 20 
μαστιχῶς. ἐναντιότητος δὲ σημασίαν ἡ ἐπὶ πρόϑεσις ἔχει καὶ ἐν τῷ, ϑεοὶ ἐτέλειον ἐπαρὰς ἤγουν. κατά- 

ρας, αἵ εἰσιν ἀραὶ κατά τινος. καὶ τὸ ἐπιτρίβειν δὲ καὶ ὁ ἐκ τούτου ἐπίτριπτος οὐκ ἀπέοικε τῶν τοιού- 
των. οἱ δὲ λεγόμενοι σκεπτικοὶ φιλόσοφοι ἐπέχεεν φασὶ τὸ ὑποχρατεῖν τὴν διαλεκτικὴν ἀπόφανσιν καὶ μὴ 
ἐθέλειν καταφῆσαν ἢ ἀποφῆσαι περὶ τῶν προχειμένων εἰς διάλεξιν, ὅϑεν καὶ ἐφεκτικοὶ ἐλέγοντο. Ὅτι 
δὲ τὸ ἔχειν ἁπάσαις ταῖς προϑέσεσι προσιὸν λόγῳ συνϑέσεως διαφόρους προΐσχεται σημασίας, δῆλον 

ἐστὶ τοῖς ἐφοδεύουσι τεχνιχῶς,, οἵ περ ἴσασι καὶ ὅτι μόνον τῶν ἄλλων ἡ ἀμφὲ πρόϑεσις ἐν μὲν τοιούτῳ 
ἐνεστῶτι τρέπει τὸ δασὺ εἰς ψιλόν. ἀμπέχω γάρ φαμεν διὰ τὸ κακόφωνον τοῦ ἀμφέχω, οἷα τὰ δασέα 
παραλληλίξεται, καϑὰ καὶ ἐν τῷ ἀμπεχόνη καὶ ἀμπίσχομαι. ἐν μέντοι τῷ ἀμφέξω ἤγουν ἐνδύσομαν λεί- 
ψαντος τοῦ ϑεματικοῦ δασέος ἀποκαϑίσταται ἡ πρόϑεσις ἀναγκαίως εἰς τὸ οἰχεῖον δασύ. Τὸ δὲ, κεκο- 

4ο τηότι ϑυμῷ, πρὸς διαστολὴν κεῖται. οὐ γὰρ πᾶς ὃ ἐπέχων χεκοτηότι ϑυμῷ ἐπέχει, ὥς περ οὐδὲ ὁ ἐπέχων 
σκοπῷ τόξον. (Vers.72.) Τὸ δὲ, xaxa εἵματα ἐνδεδύσϑαι, τοὺς πρὸ ὀλίγων ῥηθέντας. κακοείμενας 
πίωχοὺς "συνέϑηχε. (Vers. 73.) Τὸ δὲ ἀναγκαίη ἐπείγει ἀντὶ τοῦ ἀνάγκη. πολλὰ δὲ τοιαῦτα δεδήλω- 30 
ται πολλαχοῦ. ἐν οἷς καὶ ἀλκαία λέοντος καὶ προνομαία ἐλέφαντος ἡ ὡς εἰπεῖν ἀλκὴ καὶ προνομή. 
CVers, 81.) Τὸ δὲ, μή ποτὲ πᾶσαν ὀλέσῃς ἀγλαΐαν, καὶ τὸ, μή πώς τοι δέσποινα χαλεπήνῃ,, συνήϑη 
ἔλλειψιν ἔχουσι τοῦ ὅρα ἢ δέδιϑε ἢ τοιούτου τινός. (Vers. 86.) Τὸ δὲ ̓ 4πόλλωνος ἕχητι, ἀντὶ τοῦ, διὰ 

τὸν x«i ἔν ἄλλοις κουροτρόφον ᾿Αἀπόλλωνα. ὅϑεν, φασὶ, καὶ ἡ δάφνη χουροϑάλειω ἐλέχϑη, διὰ τὸ 
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χουροτρόφον τοῦ ἐραστοῦ ᾿Απόλλωνος. εἰ δὲ xoi ἄλλους πολλοὺς βέλεσι κατακτείνει, ἀλλ ἔγχει καὶ τὸ 
χουροτροφεῖν ὡς 7. uos, δύναμιν τῶν ἐναντίων ἔχων xci αὐτός" χαϑὰ καὶ ὃ Ποσειδῶν σεισίχϑων τέ ἐστι 

xci τὸ ἐναντίον ; γαιήοχος χαὶ ἀσφάλιος. χαὶ Moreuic δὲ ἀγανοῖς καὶ αὐτὴ βέλεσι χτείνουσα καὶ αὖϑις 
λοχεία ὡς ἐπιστατοῦσα ταῖς λεχοῖς, Ὅτι δὲ πουροτρόφοι xci οἱ ποταμοὶ, xal ἡ ̓ Ιλιάς που διὰ τοῦ ᾿4χιλ- 

40 λέως δηλοῖ. ( Vers. 91.) Ὅει Πηνελόπη ἀχούσασα καὶ ἀχϑεσϑεῖσα, ἐφ᾽ οἷς ἡ * MtkavÓ' ἀναιδεύεται 

κατὰ τοῦ ξένου, πάντως φησὶ ϑαρσαλέη χύον ἀδδεὲς οὔ τί με λήϑεις ἔρδουσα μέγα ἔργον, ὃ σῇ xe aij 
ἀναμάξεις. οὕτω χαὶ Ὀδυσσεὺς κύνα ταύτην πρὸ ὀλίγων ἔφη. Πηνελόπη δὲ xal adi; προσέϑετο, εἰπεῖν θ84 
διὰ τὸ ἄτρεστον. διπλάζεται δὲ τὸ σύμφωνον τοῦ ἀδεὲς χαϑὰ καὶ τὸ, ἔδδεισε δ᾽ ὃ γέρων χαὶ τὰ ὅμοια. 
ἔστι δὲ οὐ μακρὰν τοῦ ϑαρσαλέη τὸ ἀδδὲεές. ἄμφω δὲ νῦν φαῦλα. ϑαρσαλέη TE γὰρ οὐκ ἐπὶ ἐπαίνῳ 
ἐῤῥέϑη, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ϑρασεῖα, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ, χαὶ ἀδεὴς δὲ V μὴ ἁπλῶς ἄτρεστος ἀλλὰ xo 10 

50 "ἀναιδής. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι προϊοῦσα ἡ Πηνελόπη καὶ τὰς λοιπὰς δμωὰς κύνας ἐρεῖ οὐκ ἀλιγούσας, ὃ ταυ- 

τόν ἐστι τῷ, ϑαρσαλέας xci ἀδεεῖς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἀδεὴς μὲν, ὡς οἷον εἰπεῖν, ἡ ἄφετος καὶ ἄδετος. 

τοιοῦτος γὰρ ἅπας ὃ μὴ δέος ἔχων. ἡ δ᾽ αὐτὴ xci ϑερμὴ χαὶ ϑερμὸν ἔργον δρῶσα κατὰ τὸν χωμικόν. 
Ov αὐτὸ δὲ καὶ ϑαρσαλέα ὡς ἀπὸ τοῦ ϑέρω ϑέρσω τὸ ϑερμαίνω. καὶ ϑρασεῖα δὲ μεταϑέσει τοῦ Q 
ἀμεταβόλου, ἐπειδὴ χαὶ ἀντὶ πυρὺς δεδόσϑαι λέγεται ἡ τοιαύτη γυνὴ καὶ εὕειν ἄτερ δαλοῦ, ᾧ δὴ λόγῳ 

θο καὶ τὸν ᾿Ηρακλὴν ἡ Δηϊανειρα * κατειργάσατο, φερώνυμος ἀπεχβᾶσα τοῦτό γε, οἷα δήϊος εἴτουν δάϊος 
καὶ καυστειρὰ τῷ ἀνέρι γενομένη. οὕτω γὰρ ἐτυμολογεῖται ἡ Δηϊάνειρα. καὶ τοιαῦτα μὲν ταῦτα. 'H δὲ, 

18δ᾽7ὡς ἐῤῥέϑη, ἀναιδὴς δούλη λέγοιτ᾽ ἂν καὶ λίρη κατὰ τοὺς παλαιούς. ἐπεὶ καὶ λίρος ὁ ἀναιδὴς “ἴσως παρὰ 

τὸ λίαν τὸ ῥῶ τὸ λέγω, ἵνα δηλοῖ τὸν ἀχρολόγον καὶ παρὰ τὸ δέον πολυλόγον καὶ ἀκαιροπαῤῥησιαστήν. 
(Vers. 92.) Τὸ δὲ ἀναμάξεις ἀντὶ τοῦ προστρίψεις, σαφέστερον δὲ ἀντὶ τοῦ προσχολληθῆναι ποιήσεις 20 
αὐτῇ τῇ σὴ κεφαλῇ. καὶ ἔστιν εὑρεῖν τοιαύτην ἔννοιαν καὶ παρὰ τῷ Σοφοχλεῖ, ἔνϑα φαίνεται ταῖς 
πέφονευμένων κειραλαῖς ἐναπομάττεσϑαι τὸ ἐν τοῖς ξίφεσιν αἷμα, ὡς εἰς κεφαλὴν δῆϑεν ἐ ἐκείνοις τρεπο- 

10 μένου τοῦ χακοῦ. προὐπύκειται μὲν οὖν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς φαλνεῖται ; πολύχρηστον ἡ ὁῆμα τὸ μάσσειν, 
ἐξ οὗ κατὰ παραγωγὴν ἀπομάσσειν μὲν τὸ ἁπλῶς ἀποσπογγίζειν, ἀναμάσσειν δὲ τὸ ἄνω ποιεῖν τοῦτο 
σπερὶ χεφαλήν. ἐχμάσσειν δὲ καὶ ἐκμάσσεσϑαι zal τὸ ἀποσπογγίξειν μὲν, μάλιστα δὲ τὸ ἔκ. τινος τύπον 
αἴρειν τινά" ὅϑεν χαὶ ἐκμαγεῖον κατὰ τοὺς παλαιοὺς ἀποτύπωμα, σφραγὶς, εἰχών. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 
ἔχμαν μα, ὡς ὃ κωμιχός" λέων λέων αὖ τ᾽ ἔχμαγμα σόν. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου μάσσειν καὶ ἀπομάγματα 
καὶ ἀπόμαχτρα τὰ ἀποχαϑάρματα χαὶ μαγδαλιὰ παρὰ τῷ κωμιχῷ, παρὰ δὲ ἄλλοις καὶ ἀπομαγδαλιὰ 
καὶ ἀπομια) “δαλὶς ψωμὸς, εἰς ὃν ἐχματτόμενοι τὰς χεῖρας μετὰ δεῖπνον ἐῤῥίπτουν χυσί. “Παυσανίας δέ 
φησιν, ὅτι —— σταῖς , ὃ ἔφερον ἐπὶ τὸ δεῖπνον, εἰς ὃ τὰς χεῖρας ἀποματτόμενοι εἶτα κυσὶν 80 

20 ἔβαλλον. διὸ κύνα, φη"σὶ, τὸ τοιοῦτον Διοσχουρίδης προσαγορεύει. (Vers. 97.) Ὅτι δίφρος καὶ τῷ 

Ὀδυσσεῖ φέρεται εὔξεστος καὶ κῶας ἐπ᾽ «αὐτοῦ βάλλεται ἤγουν τίϑεται. καὶ ὁ μὲν καϑέζεται, ἡ δὲ γυνὴ 
ἐρωτᾷ τὸ φύσει πρῶτον ἐν τοῖς τοιούτοις, ἤγουν πόϑεν ἐστὲ καὶ ποίας πόλεως καὶ τίνων τοκέων. ὃ δὲ 
ταῦτα μὲν ἀναρτᾷ τῷ τέως, τὴν δὲ γυναῖχα ἐπαινῶν πρὸς ἀλήϑειαν οὐκ ἔξω πείρας φησίν" (Vers. 107.) 
ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ᾽ ἀπειρονα γαῖαν νειχέοι, τουτέστι φιλονείκως μέμφοιτο, ἀλλὰ δηλαδὴ 
ἐν πολλῷ ἐπαίνῳ ϑείη" ἡ γάρ σευ κλέος οὐρανὸν εὐρὺν ἱχάνει. ὥς τέ τευ ἢ βασιλῆος ἀμύμονος ὅς τε 685 
ϑεουδὴς ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καὶ ἰφϑίμοισιν ἀνάσσων εὐδικίας ἀνέχησι, φέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα πυροὺς 
xci χριϑὰς, βοίϑῃησι δὲ δένδρα καρπῷ, τίκτει δ᾽ ἔμπεδα μῆλα ἤτοι πάντα τὰ ϑρέμματα. ϑάλασσα δὲ 
παρέχει ἰχϑῦς ἐξ εὐηγεσίης. “ ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ. (Vers.113.) Καὶ ὅρα τὴν ἐν τῷ ἐπαίνῳ 
παρέχβασιν, ἐπαγαγοῦσαν ὡς ἐν χαραχτῆρι ἠϑικῷ οἵα τῆς εὐδιχίας τῷ τοιούτῳ βασιλεῖ ἀμοιβὴ πρὸς 4o 
παίδευσιν τῶν ἀκροωμένων. φιλεῖ γὰρ ἡ ποίησις ὠφελεῖν καὶ οὕτω τοὺς ἀκούοντας. διὸ καὶ ἐν ᾿]λιάδυ 
ἐν τῇ κατὰ τοὺς ἵππους τοῦ "Exropog παραβολῇ φράζει παρεχβατικῶς ἐξ ἐναντίου πρὸς τὰ ἐνταῦϑα, 

Sooíe τοῖς ἀδιχοῦσι φαῦλα περιγίνεται, πρὸς ἦϑος μεταχειρισάμενος ἀσυνήϑως τὴν παραβολήν. 

( Vers. 116.) τέως γε μὴν οὕτως ἐπαινέσας τὴν φίλην γυναῖχα ὃ ξεῖνος, εἶτα πρὸς τὴν ἐρώτησιν λαλῶν, 

ἐπάγει. ὡς ἐμὲ νῦν τὰ μὲν ἄλλα μετάλλα σῷ ἐνὶ οἴκῳ, μὴ δ᾽ ἐμὸν ἐξερέεινε γένος καὶ πατρίδα γαῖαν, 
μή μοι μᾶλλον ϑυμὸν ἐνηπλήσῃς ὀδυνάων μνησαμένῳ. μάλα δ᾽ εἰμὶ πολύστονος, οὖδέ μὲ χρὴ οἴχῳ 
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ἐν ἀλλοτρίῳ" γοόωντά τὲ μυρόμενόν τε ἦσϑαι: ἐπεὶ κάκιον, ὡς καὶ προεγράφη, πενϑήμεναι à ἄχριτον αἰεέ, 
λόγοι δὲ ταῦτα οἷοι παρὰ πολυπαϑοῦς ἀλήτου λέγεσϑαι" ἴσως δέ ποτε καὶ τὰ ἐφεξῆς, ἤγουν τὸ, μή τίς 

μοι δμωῶν νεμεσήσεται, ἠὲ σύ γ᾽ αὐτή. (VMers.122.) φῇ δὲ δαχρυπλώειν βεβαρηότα μὲ φρένας οἴνῳ, 

τουτέστι δάχρυσι πλήϑειν. διὰ τὸ ἐξ οἴνου βάρος, ἢ χαὶ ἄλλως. εἰπεῖν. ἀστειότερον, μή τις εἴποι διὰ 

δακρύων πλώειν, ἤγουν. πλέειν qué ἔμφορτον. ὄντα οἴνου βάρει; ὡς εἰ καὶ ναῦς οινοφύρος ,' εἴτουν otvo- 
βαρὴς, nios δι᾿ ὕδατος. οὐκ ὥκομψον. δὲ οὐδ᾽ ἐκεῖνο εἰπεῖν, ὡς ᾿ρόδοτος μέν φησιν, οἴνου χατιόν- 

τος ἀναπλώειν ἔπεα, διὰ τὸ πολυλόγους 'evet τοὺς ἐν μέϑῃ. Ὅμηρος δ᾽ ἐνταῦϑα; ὅϑεν καὶ “Ἡρόδοτος 

τὸν λόγον i ἴσως μεϑείλκυσες δεξιῶς ἐνέφῃνεν,: ὡς ἄρα. οἴνου κατιόντος ἐπιπολαάζουσι δάκρυα, ὡς εἴ τινος 

βαρέος σώματος ἐμπεσόντος ὑδροδύχῳ ἀγγείῳ, ἐπιπο"λάζον τὸ πρώην ὑγρὸν ἐκχέτται. ( Vers. 108.) 4o 

10 ᾿Ιστέον δὲ ὅτι Πηνελόπη uiv εὐρὺ. ἔφη που χλέος τὸ TOU Ὀδυσσέως καϑ' “βλλάδα χαὶ μέσον. "Aoyog. ὃ δὲ 

ῥήτωρ Ὀδυσσεὺς ἐνταῦϑια εἰς κρεῖττον ηὔξησε. τὰ τῆς. γυναικὸς, 0Uy ὡς γυναῖχα ἐπαινέσας," ἀλλ᾿ ὡς 
ἄνδρα βασιλέω ἐξαίρετον. ( Vers.109.) Ὅρα δὲ καὶ: ὡςτοὺὐκ ἠρχέσϑη. βασιλῆος εἰπὼν, βασιλεὺς γὰρ 
χαὶ ὃ πικρὸς Ἴξχετος, ἀλλὰ προσέϑετο. ἀμύμονος. ἐπεὶ: οὐδὲ τοῦτο μέγα: καὶ γὰρ ἀμύμων καὶ Ἅ)ε- 

'σϑος καὶ ἕτεροι, “φαῦλοι μὲν ἄλλως; ἄμωμοι δὲ; κατ᾽ ἀνδρίαν ἢ «γένος ἤ τι τοιοῦτον, ἐπήγαγε καὶ τὸ, 

ὅς τε ϑεουδής. εἰ δὲ εἰς ταυτὸν ἥκεν ἀμύμων xci ϑεουδῆς" λέγεται δὲ τὸ ϑεουδὴς ὡς περ xci τὸ ϑεοει- 
δὴς οὐκ ἐπ᾿ αὐτοῦ ϑεοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ ἐοικότος tQ καλῶς ἄρα σεσημείωται ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ὅτι τὸ 
ἀμύμων προσώποις μόνοις ἡρωϊκοῖς ἐπιτίϑεται, ἤγουν ϑνητῶν ἐνδόξων ἀνϑρώπων ἐστὲὴν ἐπίϑετον. Xu- 
μείωσαι δὲ χαὶ ὅτι εἰπὼν T βασιλῆος ἀμύμονος οὐκ ἐ ἐπήγαγεν. ἀκολοὐύϑωᾳφτὸ, ἢ τοῦ δεῖνος, ὃ 7 mp ἐχρῆν. 

τὸ γὰρ, ἀχόλουϑον τοιοῦτον" 7i γάρ σοι κλέος εὐρὺ xad ἢ βασιλέως ἢ τοῦδε τινὸς ἐνδόξου. ὃ δὲ οὐ 
20 ποιεῖ οὕτως, ἀλλ ἀρκεῖται εἰπὼν τὸ, ἢ βασιλῆος. αἴτιον δὲ τῆς ἐλλείψεως" οὐ μόνον δ᾽ σχεδιασμὸς, ἀλλὰ 

xai ὅτι βασιλεῖ ἀγαϑῷ εἰκάσας τὴν Πηνελόπην εἰς μεῖξον μὲν πρόσωπον "ἀναβῆναι οὐχ ἔχει, εἰς ἔλατ- 50 

TOY δὲ κατελϑεῖν ὀκνεῖ διὰ τὸ ἄτεχνον. εἰ δὲ ἠν εἰπεῖν, ὥς τέ τευ ἢ βασιλῆος ἀμύμονος ἠὲ ϑεοῖο, ἀλλὰ 

τοῦτο μέγα κρίνας καὶ οὐδὲ ἔξω κολακείας ἀκαίρου ἀφῆκε μὲν οὕτω ποιῆσαι, ἠγάπησε δὲ παραμίξαι τῷ 
ἀγαϑῷ βασιλεῖ τὸν ϑεὸν ἐν τῷ, ὃς ze ϑεουδής. (Vers. 110.) Τὸ δὲ, ἀνδράσιν ἐν πολλοῖς καὶ ἰφρϑιί- 
pote, διὰ τοὺς μικροβασιλεῖς κεῖται διασταλτικῶς, ἵνα καὶ εὐρυχρείοντι ἄνακτι τὴν Πηνελόπην εἰχάξῃ- 

ἔτι δὲ καὶ ἄλλως, ÓwecroAr ἐστι τὸ ῥηθὲν πρὸς βασιλέα πολλῶν μὲν ἄρχοντα, οὐκ ἰφϑίμων δὲ, καὶ 
πρὸς ἄρχοντα ulv ἐν ἀνδρείοις, ὀλίγοις δὲ, ὡς κρείττονος τῶν λοιπῶν ὄντος toU καὶ ἐν πολλοῖς καὶ 
ἐφϑίμοις ἀνάσσοντος, ἔτι δὲ καὶ ἀγαϑοῖς, ὡς δηλοῖ τὰ «ἐπαγόμενα καλά. (Ners.v11:) ὧν δὴ πάν- 
τῶν αἴτιον ἡ εὐδικία καὶ εὐηγεσία τοῦ βασιλεύοντος. "Ioréov δὲ καὶ ὅτι. τὸν τὰς εὐδικίας ἀνέχοντα, 

So τουτέστι τιμῶντα, Ἡσίοδος ἰϑυδίκην, 0 ἐστιν εὐϑυδικὴν, φησί. τῇ δὲ εὐδικίᾳ δῆλον ὡς ἀντίχειται 
ἡ ἀδικία, κακοδικία τις οὖσα. (Vers, 112.) Οἱ δὲ πυροὶ χαὶ αἱ κρεϑαὶ καὶ τὰ λᾳιπὰ συνεισάγουσν 

σπύριμα, ὡς καὶ τοῖς μήλοις πᾶν ϑρέμμα νῦν συνεισφέρεται. Τὸ δὲ βρίϑειν καρπῷ τὴν πολλὴν εὐϑη- 

γίαν τῶν δρυχάρπων δηλοῖ. (Vers. 113.) Τὸ. δὲ ἔμπεδα διαστέλλει τὴν “ἀγαϑὴν γέννησιν τῶν μήλων πρὸς 

τὰ ἀμβλούμενα. ἐκεῖνα γὰρ "πίπτει νεκρὰ, καὶ οὐχ οἷα: περὶ γὴν πεσόντα εἶτα ἔμπεδα στάντα ὑποσκχιρ- 60 

τᾶν. "To δὲ “παρέχει ἰχϑῦς ἀντὶ τοῦ ἐγγὺς ἔχει, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται; τουτέστιν ἄχγξι ἐχγὺς χάριν 
ἄγρας καὶ οὐκ ἀπάγει πρὸς ἄβυσσον, ἢ καὶ ἄλλως μακράν. ( Vers. 114. ) Εὐηγεσία. δὲ ἢ εὐαρχία ἐκ 
τοῦ ἡγῶ ἡγέσω, ἐξ οὗ καὶ ὃ ἡγεμών" ὅϑεν χαὶ εὔαρχος λέξις βασιλικὴ παρὰ “υκόφρονι ἐντῷ, εὐάῤχῳ 
μύλῳ, i ἤγουν γρόνϑῳ βασιλικῷ. ἔοικε δὲ γράφειν τινὰς καὶ εὐηργεσίας. διὸ παῤαρημειοῦνταν οἱ παλαιοὶ, 

-ὅτι χαλῶς λέγουσιν οἱ σὺν τῷ 0 χράφοντες. Τὸ δὲ ἀρετῶσιν. ἀντὶ τοῦ: εὐδαιμονοῦσιν, ἱναυλέγῃ "ὡς καὶ 
40 ΄προδεδήλωται, ἀρετὴν ἐν ταῦϑα τὴν ἐξ ἁπασῶν συγαάρότησὶν. ( Vers: a 15.)- Τὸ δὲ, τὰ μὲν ἄλλα: μετάλλα,1 888 

-σχήματί τε ῥητορϊκῆς ἔοικεν ἀντισϊροφῆς καὶ μάλιστα παρήχησιν ἔχεν καιρίαν καὶ ἀνεσὶτήδευτον. ὑπο- 
"λαλεῖ δὲ καὶ ἐτυμολογίαν τοῦ μεταλλᾶν τὴν ἐν ἄλλοις. ῥηθεῖσαν: ( Vers. 119.) Τὸ δὲ μύῤεσϑαι ὅτι πρω- 
τότυπόν ἐστι TOU μορμύρειν καὶ ὅτι ποιὸν ἦχον καταφορᾶς δακρύων 7 λέξις. δηλοῖ, ἐῤῥέϑη καὶ ἀλλα- 

χοῦ σαφέστερον. ( Vers. 1 24.) Ὅτι ἐπαινέσαντος ᾿Οδυσσέως, ὡς ἐῤῥέϑη, τὴν “Πηνελόπην λαλεῖ αὐτὴ 

686 πολλὰ τῶν φϑασάντων ἐν ἄλλοις, λεχϑῆναι. καὶ τέως λέγει, ὅτι ἐμὴν ἀρετὴν" e εἰδός τε δέμας τε ὦλεσε 

ϑεὸς, καὶ τὼ ἑξῆς ἐν στίχοις 15, ὡς προ λαβοῦσα ἐλάλησε. πρὸς ᾿ΔΙντίνοον, εἶτα ἐνδειχνυμένη τὰ xe 10 
ΟΟΜΜΈΝΤ. ΙΝ Onvss. Tow.1I. 
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ε ε se CUMD , 3 «x , e ET AS B , « ς ἑαυτὴν καὶ Ὅσα μὲν αὐτὴ μηχανήσαιτο ἐστὶ, σωφροσύνῃ, ὅσα δὲ οἱ μνηστῆρες ἀντιτεχνάσαιντο διὰ δμωὰς 
κύνας οὐκ ἀλεγούσας, ὡς καὶ προεγράφη, ci κατεμήνυον αὐτοῖς τὰ δεσποτικὰ βουλεύματα, ἐκτίϑεται 
(Vers. 150.) τὼ κατὰ τὸν ἱστόν. ἔνϑα τίϑησιν ὃ ποιητὴς οὐκ ὀλίγα ἔπη ἐκ τῶν ἐν τῇ βῆτα ῥαψῳδίῳ 
κειμένων περὶ τοῦ ἱστοῦ. (Odyss. β΄, gá.). λέγει δέ τι καὶ περὶ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν μνηστήρων, ὡς 
ix Δουλιχίου τε xol Σάμης καὶ Ζακύνϑου καὶ αὐτῆς Ιϑάχης ἡϑροισμένων. οἵ us, φησὶν, ἀεκαζο- 

30 μένην μνῶνλται, τρύχουσι δὲ oixov. διὸ οὔτε ξένων ἐμπάζομαι, οὔϑ' ἱκετάων, οὔτε, τι χηρύκων, Ot 
δημιοεργοὶ ἔασιν, ἀλλ' Ὀδυσῆα ποϑεῦσα φίλον κατατήχομαι ἦτορ. οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν, ἐγὼ δὲ 
δόλους τολυπεύω. ( Vers. 138.) ἄλλους τέ τινας, ὡς εἰχὸς, xci τὸν περὶ τοῦ φάρους, ὃν ϑεὸν αὑτῇ 
ἐμπνεῦσαι φρεσὶ λέγει. ὃ καὶ ἐκτελέσασα ὑπ᾿ ἀνάγκης, καϑὰ καὶ προεδηλώϑη, καὶ νῦν δὲ αὖϑις αὐτὶ 
εἶπεν ἡ καμοῦσα νῦν οὔτ᾽ ἐχφευγέειν; φησὶ, δύναμαι γάμον, οὔτε τινὰ ἄλλην μῆτιν εὑρίσκω, μάλα 10 

80 δ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆες γήμασϑαι, ὡς καὶ προϊστορήϑη. ἀσχαλάᾳ δὲ πάϊς βίοτον "κατεδόντων ( Vers. 160.) 
γινώσχων., 0 ἐστι φρονῶν. καὶ εἰδὼς οἷα γίνεται xaxd. οὗ καὶ ἔπαινον ἐχτιϑεῖσα φησίν" ἤδη γὰρ ἀνὴρ 
οἷός τε μάλιστα οἴκου κήδεαϑαι οὐκ ἐκ: τοῦ ἁπλῶς, ἀλλὰ ᾧ re Ζεὺς κῦδος ἢ ὄλβον ὀπάζει. (Vers.157.) 
ταῦτα δὲ τὰ τῆς γυναικὸς ὀτρύνει τὸν Οδυσσέα κατὰ ᾿ϑμηρικὴν δεινότητα ποιῆσαι τάχιον τὲν ἐπὶ τῷ 
ἔργῳ ἐπεξέλευσιν. ἤδη γὰρ, 0 φασιν, ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς τὰ πράγματα. ὃ δὴ καὶ ποιήσει αὔριον ἐξ 
ἀνάγκης ὃ Ὀδυσσεὺς, οὐ. γάρ ἐστιν ἔτι καιρὸς ἀναβάλλεσθαι. ( Vers, 158.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, μάλα 

40 δ᾽ ὀτρύνουσι τοκῆες, διασαφητικόν. ἐστι τοῦ, οἱ δὲ γάμον σπεύδουλσιν, 0 πὲρ ἀνωτέρω κεῖται. ἐκεῖνο 
γὰρ ἀσαφὲς, ὡς οἷα περὶ μόνων τῶν μνηστήρων εἰρῆσϑαι δοκοῦν. "Erw ἰστέον καὶ ὡς ἄριστα 3j γυνὴ 
ἐχτίϑεται τὰ αἴτια, δι᾿ ὧν ἐν στενῷ χατακλείεται," αὐτὴ μὲν γὰρ οὐκέτι μῆτιν εὑρίσχει ἐκφυγεῖν τὸν 
γάμον, οἱ δὲ τοκῆες ὀτρύνουσι γήμασϑαι. καὶ οὐδὲ ὃ παῖς ἀνεκτὸς, ἀσχάλλων ἐφ᾽ οἷς ὃ οἶκος δαπα- 687 
νᾶται.. διὸ ἀνάγκη γενέσϑαι γάμον. (Vers. 135.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι δημιοεργοὶ οὐ μόνον μάντις καὶ 
ἑατρὸς xod τέχτων οἱ προῤῥηθέντες, ἀλλ ἰδοὺ ἐνταῦϑα καὶ oi κήρυχες. ὧν οὐδ᾽ αὐτῶν ἐμπάξεσθαι 

50 ἡ Πηνελόπη φησὶν, οἷα παρ᾽ οὐδὲν τιϑε" μένη καὶ τὼ τοῦ δήμου, ἑνὸς δὲ μόνου γινομένη, τοῦ τὸν Ὀδυσ- 
σέα ποϑεῖν. "Ἰστέον δὲ ὅτι δημιουργοὶ οὐ μόνον οἱ ῥηθέντες ἐλέγοντο, ἀλλ᾿ ὕστερον καὶ οἱ τὰ πέμματα 
xai τὰς πλαχοῦντας ποιοῦντες, καὶ δηλοῖ αὐτὸ ᾿Αϑήναιος ἐν τῷ, προὐνοοῦντο πεμμάτων αἱ δημιουρ- 
γοὶ γυναῖχες, καὶ ἐν τῷ,, καὶ δημιουργοὶ μέλιτος αἰτεῦσαι σκάφας. ἣν: δὲ οὐδὲ παρὰ τοῖς πάλαν δήμιος 
ὃ αὐτὸς τοῖς ὕστερον,  ἐχεῖνος μὲν yàp τῷ δήμῳ χρηστὸς, ὃ δὲ παρὰ τοῖς ἄρτι τῇ τοῦ ζὴν ΕΟ Man 
γνομάζεσϑαι δοχεῖ,. ὡς οἷον ζήμιός τις Qv διὰ τὸ τιμωρεῖν. διὸ καὶ ἄνδραγχοι πρὸς διαστολὴν τῶν πάλαι 
&yoD Qv. δημίων ἐχαλοῦντο, ὡς ἄνδρας ἄχγχοντες, οὐ μὴν δῆμον ὠφελοῦντες κατὰ τοὺς ἀρχαίους. κατὰ 
δὲ τὴν σύνϑεσιν τῶν ᾿Ὁμηρικῶν δημιοεργῶν ἔφη καὶ 0 κωμικὸς τὰ δημιόπρατα. Σημείωσαι δὲ, i λέξις 50 αὕτη. ταπεινὴ, ἣ τοῦ δημιουῤγοῦ δηλαδὴ, καὶ ϑείὰ εὐμεϑόδως γίνεται παρὰ τοῖς δημιουργ docui 

60 κόσμου τὸ -ϑεῖον εἰποῦσι: τοιοῦτον: δὲ σὺν. ἄλλοις 'πολλοῖς "καὶ τὸ τὸν κόσμον σχάφος εἰπεῖν 108006 
ἢ ἄλλως περιαγόμενον.. ὕμοιον δέ τι καὶ tC, ἀστραπὰς ἐμκπυρηνιξομένας νερῶν φάναι. "καὶ ὃ πυρὴν γὰρ 

οὗ φὸ φαυλότατον εἰς μέγιστον: ἐντωῦϑα ὕψῳται τῇ τροπῇ: (,8ν5.556.).Δν δὲ τῷ, Ὀδυσῆα ποϑεῦσα 
φίλον “ατατήκομαι ἦτορ, ἀμφίβολον εἴτε πρὸς τὸν '"ÜÓvocée εἴτε πρὸς τὸ ἤτορ κολλητέον τὸ φίλον. 
Iii δὲ 'τοῦ τολυπεύειν ἱκανῶς ἀλλαχοῦ προδεδήλωται. (Vers. 138.) Τὸ δὲ, ἐμπνέειν ϑεὸν poses φιλοσόφως: δηλοῖ τὸ, τὰ κατ᾽ ἀνϑιρώπους ϑειότερον γίνεσθαι. ( Vers. 160.) Τὸ δὲ, ἤδη γὰρ ἀνὴρ οἷος 

18δθοϊκου:ὀλβίου κήδεσϑαι, ἐπαινετεκώλτερον τοῦ, ἤδη παῖς τοῖος ᾿“ἀπόλλωνός γε ἕκητι καὶ ἑξῆς. ( Vers. dub ) 
᾿Ὀπάζξειν- δὲ οὐ μόνον τὸ παρέχειν, ὡς χαὶ "νῦν; ἀλλ᾽ ἔστιν Ore xai τὸ: διώχειν. ( Vers. 1 62.) Ὅτι ἐξέ- 
φυγειμὲν, οἷαι εἰχὸς, ᾿Οδυσσεὺς εἰπεῖν. ὡς. ἠρωτήϑη; τίς καὶ πόϑεν καὶ τίνων ἐστίν. ἡ δὲ “Πηνελόπη 4o 
ἐγχειταυτκαὶ οὐκ ἀφίησιν eyróv μὴ εἰπεῖν, "ἀλλ᾽ ἐντρέπουσα τὸν ῥήτορα ἐκ τῶν κατ᾽ αὐτὴν λέγει μονο- 
vovyi*: ὡς ἐπεί περ’ ἐγὼ πολύστονος οὖσα ἐξεϑέμην τὰ aer? ἐμὲ, οὕτως ἂν καὶ αὐτὸς ποιησῃο. xai. ou- 
δέν σε ὀνήσει πρὸς τὸ σιγῆσαι, εἰ πολλὰ ἔπαϑες. φησὶν οὖν" ἀλλὰ καὶ ὡς Ios; eli? τεὸν γδνορτοππος 
ϑὲν ἐσσί" οὐ γὰρ' ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου, ἢ παλαιφάγου, ὡς καὶ ἐν ᾿]λιάδι δηλοῦται, οὐδ agp “πέτρης: (Vers; 165.): zai Ὀδυσσεὺς δεικνὺς ὡς oy ἑκὼν λαλήσει, φησὶ γὰρ; iiis ἢ ἀπολλήξεις, 
ἢ καὶ δι᾿ ἑνὸς X ἀπολήξεις, "τὸν ἐμόν γόγον ἐξερέουσει; " διηγήσεται wor. πρὸς αὐτὴν τὰ Κρητικὰ ψεύδη» 
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γόνον εἰπὼν αὐτὸς ὅ περ ἡ Πηνελόπη γένος εἶπε, τουτέστι τὴν γενεὰν ἢ τὴν γέννησιν. (Vers. 163.) 

* Ev. τούτοις δὲ ὃ ὅρα ὅτι τὴν δρυὸς. γενικὴν συστέλλει Ὅμηρος, εἰ καὶ ἡ εὐϑεῖα ἐκτεταμένον ἔχει τὸ δίχρο- 

γον. τοῦτο δὲ γίνεται καὶ ini τοῦ σῦς συὸς καὶ μῦς μυὸς, "καὶ ἐπὶ ἄλλων δέ. φησὶ γοῦν ̓ Ἡρῳλδιανὸς, 10 

ὅτι τὸ V ἐπ᾽ εὐϑείας ἐχτεινόμενον, φιλεῖ συστέλλειν τὰς ἄλλας πτώσεις, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ πῦρ πυρὸς, 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ, ἰχϑύος, δρυὸς, ἰσχύος. Ὅτι δὲ οὐ μόνον. δρῦς καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὸ περισπῶνται, ἀλλὰ 

καί τινα τῶν Vaio μίαν συλλαβὴν, δηλοῖ ὃ αὐτὸς γράψας οὕτω" τὰ εἰς Ug ὀξύτονα ϑηλυχὰ συστέλλοντα 

TO U διὰ τοῦ δέλτα κλίνονται" χροχύδος yy αμύδος" τὰ δὲ ἐκτεταμένον ἔχοντα τὸ v διὰ καϑαροῦ τοῦ 
ὃς, ὀϊζύος, ᾿Εριννύος. τὰ δὲ περισπώμενα χαὶ αὐτὰ καϑαρεύει" ὀσφύος, ὀφρύος, δρυός" ὥς τὲ περι: 

σπᾷ καὶ τὸ ὀσφῦς χαὶ τὸ ὀφρῦς. ἐν ἄλλοις δὲ δοκεῖ ὅμοιον τόνον ἐπιτιϑέναι καὶ τῇ τοῦ ἰχϑύος εὐϑείᾳ. 

εἰπὼν γὰρ ἐν τῷ περὶ τῶν εἰς υς περισπωμένων μονοσυλλάβων ἀρσενιχῶν, ὡς φυλάσσουσι τὸ i ἐν τῇ 

κλίσει, ἐπάγει ὅτι ἕν μόνον ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν ὃ ἰχϑῦς ὁμοίως exhi Toig Jas ταὶ χαὶ τοιαῦτα 

μὲν zoi ταῦτα. Τὸ δὲ, οὐδὲ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης, ἐξήγηται μὲν ἱκανῶς ἐν τῇ 

"Daci. καὶ γῦν δὲ εἰς τοσοῦτον ῥητέον , ὅτι τὲ παροιμιώδης Ó λόγος καὶ ὅτι καταφατιχῶς μὲν ἀπὸ 

δρυὸς ἢ ἢ ἀπὸ πέτρης εἶναί τις λέγεται, t ὅτε οὐκ ἔστι γένος αὐτοῦ εἰπεῖν. ἀποφατιλῶς δέ φαμεν ὡς οὐκ 

ἔστι τις ἀπὸ δρυὸς παλαιφάτου ἢ ἢ ἀπὸ πέτρης, ὅτε οὐκ ἂν ἔχοι mque πόϑεν ἐστίν. εἰ γὰρ καὶ τἄλλα 20 

μὴ ἀκριβῶς οἶδέ τις κατὰ λεπτὸν, τίνων γοῦν ἐξέφυ, οἶδεν ὡς εἰχός M ἀλλὰ ποίας γοῦν ἐστὶ γῆς. εἴλη- 

πταῖι δὲ ἡ παροιμίᾳ ἐκ τοῦ παλαιοῦ βίου, ὅτε ἐν σπηλαίοις καὶ δρυῶν i ἤγουν. δένδρων κοιλότῃσι, ταυτὸν 

δ᾽ εἰπεῖν, γερανδρύων, ἐξετίϑεντο τὰ νὲεογνὰ ὑπὸ τῶν γεννησαμένων χατὰ ἀπορίαν βίου. οἷς ἀναλη- 

φϑεῖσι καὶ ἐκτεϑραμμένοις δρύες, τουτέστι δένδρα κοῦφα, εἰς "μητέρας ἐνεγράφοντο κατὰ τοὺς ἐκ 
μελιῶν, οὕς φησιν “Ἡσίοδος, ἢ καὶ πέτραν σπηλαιώδεις. Ort τοίνυν οἱ τοιοῦτοι OUX εἶχον γονεῖς ἂν- 

ϑρώπους λέγειν ὡς ἐκ δρυῶν καὶ ῥωχμῶν ἑτέρων ἄνειλ ἰημμένοι; ἐξέπεσε παροιμία ἐχεῖϑεν ἐπὶ τῶν cy 

γνεαλογήτων τὸ ἐκ δρυὸς αὐτοὺς εἰναι ἢ ἀπὸ πέτρης. καὶ τοῦτο μὲν οὕτω" ἵνα λέγῃ ἡ Πηνελόπη τῷ 
ξείνῳ, εἰπέ μοι τὸ σὸν κατ᾿ ἀνθρώπους γένος" οὐ γὰρ δή που ἐκ δρυὸς ἢ πέτρας γέγονας ὡς οἱ παλαί- 
τατοι ἐβούλοντο λέγειν, ἐχπλήττοντες τοὺς πολλούς. ἔστι δὲ καὶ ἄλλως νοηϑῆναι τὸ δητὸν οὕτως 

ἁπλούστερον. εἶπέ μοι τὰ κατὰ σέ οὐ γὰρ ἂν εἴποις χρόνῳ μακρῷ ἀπειλῆφϑαι τὴν περὶ αὐτῶν μνήμην, 
ὡς τὰ ἐκ δρυὸς xci πέτρας παλαιὰ διηγήματα. νοῆσαι δὲ τὸ παροιμιῶδες τοῦτο ἐνταῦθα ἐπὶ ἀγριότη- 

τος ovy Ὁμηρικόν ἐστι. παραχρησώμενος δ᾽ ἂν τις εὐφυῶς ποτὲ εἴποι ἂν αὐτὸ καὶ ἐπὶ ἃ) γρίου ἤϑους, 
ἵνα τὸν μὲν τοιοῦτον ἐρεῖ ἀπὸ δρυὸς * εἶναι 1) ἀπὸ πέτρης, τουτέστι ξύλινον ἢ πέτρινον" ἢ) καὶ ἄλλως, 
δρυὸς εἴτε καὶ πέτρας ἀτεράμνου ἀπόκομμα, χαϑὰ καὶ τῷ ἐπὶ ᾿Δμφινόμου ῥηϑέντι ἐν τῷ, νευστάζων 

κεφαλῇ δὴ γὰρ καχὸν ὄσσετο ϑυμὸς, ἐπὶ κακούργου ἀνδρὸς τῶν τις σοφῶν ἐχρήσατο ὕστερον, τὸ μὲν 

σῶμα φυλάξας τῆς γραφῆς, παραποιήσας δὲ τὸν νοῦν δεξιῶς πρὸς 0 περ ἐβούλετο. ᾿Ιστέον δὲ ὡς εἴ περ 

688 γράφεται ἀπὸ δρυὸς παλαιφάτου, ἀφορμὴν ἡ λέξις ἐτυμολογινὴνι ἐνδίδωσι τῆς φηγοῦ. δῆλον γὰρ ὡς 

40 

φηγὸς 7 δρῦς, ἐπεὶ προκατῆρξε τοῖς ̓ ἀνϑοώποις eec TOU φαγεῖν. οὗ δοκεῖ προὕπάρχειν. μέλλ ων δεύτε- 

ρος ὃ φαγῶ , ὃς ἀνελϑὼν εἰς ἐνεστῶτα παράγει ὁηματικὸν ὄνομα τὸ φάγημα, ὅμοιον ὃν πρός τὲ τὸ 
τραγῶ τρᾶ) μα καὶ πρὸς τὸ στρατιωτικὸν ἄγημα τὸ ἑτέρωϑι δηλωδϑὲν καὶ πρὸς τὸ τραγικὸν πέσημια. zc 
τοῦτο δηλοῖ ὃ ϑαλάσσιον ἐ ἐχῖνον αὐτῷ κελύφει ἐνθεὶς τῷ στόματι καὶ βρύκων. αὐτὸν τοῖς ὀδοῦσι καὶ ἐν 
τῷ δυσχρηστεῖσϑαι, ὡς γράφει ᾿Αϑήναιος, εἰπών" ὦ φάγημα μιαρὸν, οὔτε μὴ γῦν σὲ ἀφέω μαλϑακχε- 

σϑεὶς, οὔτ᾽ αὖϑις ἔτι λάβοιμι. ἐν οἷς ὅρα τὸ βρύκων, ἤγουν τραχέως μετὰ ποιοῦ τινὸς ἤχου ἐσθίων, 

οὗ χρῆσις ἐν τοῖς τοῦ —— Ὄρνισιν ὅϑεν xci παραβρύκων λίχνου τινὸς ἐπίϑετον " καὶ τὸ ἀφέω ἀντὲ 

3o 

TOU ἀφῶ ἤτοι ἀφήσω πλεο" νασμῷ τοῦ ξ, δοκεῖ δὲ ὥς πὲρ ἐκ τοῦ τρῶ τρώγω ἔτραγον εἶναι τρᾶγεῖν áo 

ἀπαρέμφατον καὶ τράγος ὄνομα, οὕτω καὶ φῶ φάγω φαγεῖν χαὶ φάγος. ix δὲ “τοῦ τοιούτου φῶ χαὶ 

φατὸς καὶ μυλήφατος. à ἀπὸ μέντοι ἑτέρου v , ἐξ οὗ καὶ τὸ φῶς, gto. οὗ μετοχὴ ἐν χρήσεν τὸ 

περωσμένον" καὶ φῶδες αἱ παρὰ τῷ κωμικῷ" καὶ φωχτόν' olov, φωκτὸν γὰρ ἀνοιδαίνει βαρύκριμνον, εἰ 

δὲ γράφεται δρυὸς παλαιφάτου, ἐνθυμητέον ὡς οὐ μόνον δρῦς παλαίφατος, ἀλλὰ ὁμωνυμίας. λόγῳ 

καὶ κύριον ἀνδρὸς σοφοῦ ϑεραπεύσαντος μύϑους πρὸς ἱστορίαν, εἰς O καί τις ᾿Ἡράκλειτος ἐπονήσατο, 

ἔτι δὲ καὶ Χάραξ. ΠΠαλαιφάτου δὲ μέμνηται καὶ ᾿4ϑήναιος, ἔνϑα μαγείρου σοφιζομένου καὶ τὴν οἰκείαν 

2 
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τέχνην ἀποσεμνύνοντος ἔφη TO, καινὸς οὑτοσὶ Παλαίφατος, ὃ δὴ καὶ παροιμιάζεται τοὺς πιϑανολο- 
γοῦντας τὰ μὴ οἷά τε ὄντα προσοχὴν ἔχειν. Lis δὲ τὸ ἀπὸ δρυὸς εἶναι προσενϑυμητέον ἐκ τῶν παλαιῶν 
χαὶ τὸν ὡς φασιν ἐκεῖνοι Miri οι βίον, ὃς ὕστερον ἐξ ἐπιμελείας χαὶ εὑρέσεως ἀλετοῦ ἐξήνεγκε παρου- 

μίαν τὴν, ἀληλεσμένον βίον ζῇ ἐξ ἀγρίου καὶ ἀκανϑώδους τοῦ πρότερον" ὃν δηλοῖ τὸ, οὐ γὰρ ἄκανϑαι" 

ὑπομιμνῆσχον τὴν τοῦ παλαιοῦ βίον μεταβολήν. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ τὸ, ἅλις δρυὸς, ἐπὶ τῶν δυσχερῶς, 

50 φασὶ, χαὶ "ἀηδῶς ἐσθιόντων, ὕστερον δὲ χάλλιόν. τι εὑρόντων. τῷ δὲ, οὐ γὰρ ἄκανϑαι, cvvópouov 

xci τὸ, μερὶξ οὐ πνὶξ, ὡς ἀλλαχοῦ ἐγράφη. τὸ δέ ye, ἄλλην δρῦν βαλάνιζε, ἄλλως ἐναλλαγὴν βίου 
δηλοῖ, οὐ μὴν τὴν ἐκ πάντῃ ἀγρίου εἰς ἥμερον. ἔτι προσενϑυμητέον xci ὕτι, χαϑὰ τῷ, ἀπὸ δρυὸς 
ἢ πέτρης ect τινὰ, ἔστι παραχρήσασϑαι παροιμιακῶς ἐπὶ ἀγριότητι, οὕτω καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἅλμης 
λόγᾳ ῳ, καϑ' ὃν ἐκ μὲν τῆς πικρᾶς ἀχράχολός τις ἄνϑρωπος ἁλμίων ἐσχώφϑη , ἐκ δὲ τῆς νηστίμου ἅλμην τὸ 
ἔχειν λέγεται ὃ ἡδὺς ἄνϑρωπος. Τὸ δὲ διφ ϑόγγισμα τοῦ πάλαι καὶ παλαιὸς. xci τῶν ἐξ αὐτοῦ ἔδειξαν 

οἱ «Αἰολεῖς καϑ' ᾿Ἡραχλείδην ἐν τῷ πόλαος, ὅϑεν τὰ ἄλλα ᾿προσλήψει τοῦ ἰῶτα. (Vers. 167. ) Ὅτι 
ἐξερέειν ἐνταῦϑα καὶ τὸ ἐρωτῆσαι, οἷον, τὸν ἐμὸν γόνον ἐξερέουσα, ὡς προεγράφη, χαὶ τὸ ἀπολογή- 

θοσασϑαι. φησὶ γάρ" ἀλλ ἔχ TOL ἐρέω, ἤτοι ἐξερῶ, τοῦτο "δὲ καὶ μῦϑὸν ἐνισπήσειν φησὶ προϊών. Ὅτι 
PT ἐπιτέμνων καὶ παραφράζων Ὀδυσσεὺς ἃ πρὸ μικροῦ ἔφη πρὸς τὴν “Πηνελόπην, ἤγουν τὸ, μή μου 

ϑυμὸν iua ἤσῃς ὀδυνάων mico na χαὶ ἑξῆς, φησίν" ἦ μέν μὲ ἀχέεσσί ys δώσεις πλείοσιν ἢ ἔχομαι- 
1860( e 169. ) ἢ γὰρ δίκη € ὁππότε "πάτρης ἀπέῃσιν ἀνὴρ τόσσον χρόνον ὅσσον ἐγὼ νῦν, μονονουχὶ λέγων, 

ὡς ἐγὼ μὲν ἠξίουν μὴ ἀνακινῆσαί μοι τὴν μνήμην τῶν ἐμῶν κακῶν, o0 δὲ ὠἀνηχουστοῦσα πλεῖόν ue τῶν 

συνήϑων λυπήσεις. ( Vers. Ag, ) τούτου γάρ ἐστι περίφρασις τὸ, 7 μέν μ᾽ ἀχέεσσί γε δώσεις. 
(Vers. 168.) τέ δὲ ἐστι τὸ, ἢ γὰρ δίκη, πρὸ ὀλίγων εἴρηται. καὶ τέως προοιμιακὴν ταύτην ἔννοιαν 20 
ὁ ῥήτωρ ϑεὶς λαλεῖ καὶ πρὸς ἐρώτησιν εἰπὼν διηγηματικῶς" (Vers. 172.) Κρήτη τις γαῖα ἐστὲ μέσῳ 689 

το ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, χαλὴ καὶ πίειρα, περίῤῥυτος, ἐν δ᾽ ἄνϑρωπποι πολλοὶ, ἀπειρέσιοι, καὶ ἐνενήκοντα 
πόληες, ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη" ἐν μὲν ̓ 4χαιοί" ἔν δ᾽ ᾿Ετεόκρητες μεγαλήτορες" ἐν δὲ Κύδω- 
veg Δωριέες τε τριχάϊκες, δῖοί τε Πελασγοὶ, τοῖσι δ᾽ ivi Κνωσσὸς μεγάλη πόλις. ( Vers. 179.) ἔνϑα τε 
Mivwg ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστὴς, τουτέστιν ὁμιλητὴς, φοιτητής. καὶ ταῦτα μὲν ἱστορικὼ, 
καὶ εἰς ἔπαινον Κρήτης λαλοῦνται ὡς πρὸς γυναῖχα σοφὴν, ἵνα τούτοις πιστευτιχκῶς ἀκολουϑοῦσα 

20 δέξηται καταϑετικῶς ὡς ἀληϑῆ καὶ τὰ ἐφεξῆς ψεύσματα. ( Vers. 180.) ἐν οἷς ὃ ξένος γενεαλογήσας "ἐκ 
Μίνωος τὸν Δευκαλίωνα, οὗ καϑ' ἱστορίαν υἱὸς ὃ ̓Ιδομενεὺς ἀδελφὸν ἑαυτὸν τοῦ τοιούτου ᾿Ιδομενέως 
φησὶν, ὁπλότερον γενεῇ. ὃ δ᾽ ἄρα, φησὶ, πρότερος χαὶ ἀρείων. λέγει δὲ καὶ ὅτι ἐμοὶ ὄνομα χλυτὸν 
«ἴϑων. (Vers. 187. .) καὶ ὅτι τὸν Ὀδυσσέα ἐν Κρήτῃ ἐξένισεν ὃ ὅτε κατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ ἄνεμος παρα- 30 
πλάγξας Μαλειῶν, ὡς καὶ ἑτέρους ἀληϑῶς τῶν ἡρώων ὕστερον. ( Vers. 188.) ἔστησε δ᾽ αὐτὸν, ὃ ἄνε- 

μος δηλαδὴ, ἐν "unco, ὕϑι τε “σπέος Μιλειϑυίης ἐν λιμέσι χαλεποῖσιν. ἱστορικὰ καὶ ταῦτα τὸ περὶ 
30 ̓ Δμνισοῦ xai τὸ TOU σπέους χαὶ τὸ τῶν λιμένων, Vv σοραμιγμένα *roig ψεύδεσι πιϑιανολογοῖεν αὐτὰ 

ὡς ἐξόν. (Vers. 190.) λέγει δὲ καὶ ὡς ̓ Οδυασεὺς μὲν τὸν ᾿Ιδομενέα petala, τουτέστιν ἀνεζήτει. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνος προῴχετο εἰς Τροίαν, ἐγώ, φησιν, ἄγων αὐτὸν ἐξείνισα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, δημόϑεν 
ἄλφιτα δοὺς καὶ αἴϑοπα οἶνον ἀγείρας, (Vers. 198.) καὶ βοῦς ἱερεύσασϑαι ἵνα πλησαίατο ϑυμόν" 
0 δὴ ξενίας δημοτικῆς φράσις ἐστὶν, ὥς περ τὸ, (Vers. 200.) εἴλει γὰρ Βορέης ἄνεμος μέγας οὐδ᾽ ἐπὲ 
γαίῃ εἴα ἵστασϑαι, χαλεπὸς δέ τις ὥρορε δαίμων, χωταιγίδος ἔχει ἔνδειξιν. ( Vers, 203.) xai οὕτως 

4o εἰπόντος Ὀδυσσέως τίς τέ ἐστιν, ὅτι δηλαδὴ “ἴϑων, καὶ nó" Dv, ἤγουν ὅτι ἐκ Κρήτης, καὶ τίνων, ὡς 
ἄρα ἐκ Μίνωος καὶ Δευκαλίωνος, καὶ τὰ τούτων ἐχόμενα, ἐπιφέρει κατά τι ἐπιφώνημα ὃ ποιητὴς κομ- 4o 

ματιχῶς, τὸ, ἴσχε, ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν. ὁμοῖα. διὰ τὸ πιϑανὸν πάντως τῆς πλάσεως καὶ 
ἀνεξέλεγκτον. ( Vers. 172.) Ὅρα δὲ ὡς καὶ τὸ ῥηϑὲν πλασματικὸν διήγημα συνήϑως Ομήρῳ κατὰ ὀρϑὴν 
πτῶσιν μετὰ ῥήματος ὑπαρχτιχοῦ προβέβληται" pnm; τις γαῖα ἐστίν. Ὅτι δὲ τὸ γαῖα καὶ ini νήσων 
λέγεται, προδεδήλωται. Κρήτης δὲ πολλὰ uiv ci ἄλλα σεμνώματα , ἐν δὲ τοῖς καὶ ταῦτα' ἐν Κρήτῃ 

παρὰ τοῖς τελοῦσι συσσίτια τράπεζαι & ἔχειντο ξἕενικαὶ καλούμεναι, ἐν αἷς ἐχάϑιζον τῶν ξένων τοὺς 

παριόντας. καὶ τοῖς νέοις μὲν χοιγὸς χρατὴρ χέχρατο χατὰ τὰ συσσίτια; τοῖς δὲ πρεσβυτέροις, ἐὰν 

D 
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ἐβούλοντο πλέον πιεῖν, ἐξουσία ἐδίδοτο. ἔτι δὲ Κρῆτες ἀπὸ δείπνου ἐβουλεύοντο περὶ τῶν κοινῶν μεμνη- 
μένοι καὶ πολεμικῶν πράξεων καὶϊτοὺφ γενομένους ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐπαινοῦντες καὶ οὕτω προτρεπόμε- 
voL τοὺς νέους εἰς ἀνδραγαϑίαν. ἔτι ἐν συσσιτίῳ Κρητικχῷ γυνὴ προεστηκυῖα τῆς συσσιτίας φανερῶς 

ἀπὸ τῆς τραπέζης τὰ βέλτιστά, φασι, τῶν παρακειμένων ἀφαιροῦσα παρετίϑει τοῖς "κατὰ πόλεμον 50 
Y σύνεσιν δεδοξασμένοις, ἀκολούϑως τοῦτό γε Ὁμήρῳ, ὡς Ἅἴαντα νώτοισι διηνεκέεσσι γέραιρεν, οὐ 
μὴν κατὰ τὸν Ὀδυσσέα, ὃς τοιούτοις ἐφιλοφρονεῖτο τὸν παρὰ τοῖς Φαίαξι μουσικὸν “ημόδοκον. ὡς δὲ 
xal δίκης φύλακες οἱ Κρῆτες, δηλοῖ ὃ γράψας ὕτι εὐνομώτατοι οἱ Μαντινεῖς οὐδὲν ἧττον «““οχρῶν οὐδὲ 

Κρητῶν οὐδὲ -«Τακεδαιμονίων οὐδ᾽ ᾿᾿ϑηναίων, ὧν Σύλων νομοϑέτης, ὡς Νικόδωρος Μαντινέων. 

(Vers. 1 $5.) Τὸ δὲ περίῤῥυτος κοινὸν πάσης νήσου ἐπίϑετον, ἐπεὶ καὶ πᾶσαι ἀμφίαλοι. ἴσως δὲ καὶ 

10 τὸ πέριξ ἐντὸς πολύϊδρον τῆς νήσου δηλοῖ, οὗ χάριν καλή ἐστι καὶ πίειρα. (Vers.174.) Τὸ δὲ 
ἀπειρέσιοι διασάφησίς ἐστι xei ἐπίτασις τοῦ πολλοί. ᾿Ενενηκοντάπολις δὲ νῦν Κρήτη ἡ ἐν ᾿Ιλιάδι ἕκα- 
τόμπολις κατὰ περιπέτειαν. ἀναστατωϑῆναι γάρ φασυ δέκα πόλεις ὑπὸ ᾿Ιδομενέως ἐπανελϑόντος ἐξ 
᾿Ιλίου, ὅτε “εῦκος αὐτὸν ἀπήλαυνεν" ὃν ϑετὸν παῖδα ὄντα φύλακα τῆς βασιλείας κατέλιπε, δράκοντα 

690 ϑρεπτὸν, ὡς ὃ “υκόφρων φησί. τὰς δὲ τοιαύτας δέκα πόλεις προσχτισϑῆναι φασὶν ὕστερον μετὰ τὰ 

Τρωϊχά. χαὶ οὕτω μέν τινες συνεβίβασαν τὴν ἐν ᾿Ιλιάδι μὲν ἑκατόμπολιν, ἐνταῦϑω δὲ ἐνενηχοντάπολιν, 
ἕτεροι δὲ οὐχ᾽ ὡρισμένως ἐκεῖ νοοῦσι τὴν ἑκατόμπολιν, «AX ἁπλῶς τὴν πολύπολιν. καὶ εἴωϑεν ovre 60 
ποτὲ λαμβάνεσϑαι τὸ ἑκατὸν διὰ τὸ πρεσβεῖον τοῦ ἐντελοῦς ἀριϑμοῦ κατὰ τὸ, ἑκατὸν ϑύσανοι, καὶ éxa- 
τὸν πόλεων πρυλέεσιν, ὥς τὲ ἑχατόμπολις Κρήτη ἡ πολύπολις, ἢ καὶ ἀληϑῶς ἑκατὸν ἔχουσα πόλεις 

ὥς πέρ more καὶ ἡ ““ακωνική. νῦν δέ ἐστι πυϑέσϑαι τοῦ χρόνου τιού ποτε τὰς πλείους ἀπήγαγεν; “4ρ- 

20 πυίαις κελεύσας ἀνερείψασϑαι. Ὅτι δὲ χατὰ τὴν ἐπὶ dixo ἱστορίαν ἐδυστύχησαν καὶ ἄλλαι βασιλεῖαι, 
δῆλον ἐξ ὧν καὶ Δἴϊγισϑος ἐν τοῖς ᾿Α“γαμέμνονος δόμοις πεπλημμέληκε. καὶ Σ,ϑένελος δὲ ὃ Κομήτου ἐν 
τοῖς τοῦ Διομήδους. ϑρυλοῦνται δὲ καὶ δοῦλοι ὕστερον Σκυϑικοὶ τοῖς δεσπόταις "στρατευσαμένοις που801 
πράγματα παρασχόντες ἐν τῷ ἐπανελϑεῖν. xoi τοιαῦτα μὲν ταῦτα. (Vers. 175.) 'Ev δὲ τῷ, ἄλλη 
δ᾽ ἄλλων γλῶσσα, τὴν διάλεκτον γλῶσσαν λέγει, ἐξ ὀργάνου αὐτῆς δηλῶν τὸ ἀποτελούμενον, τὴν φω- 
viv. Ἔνϑα φασὶν οἱ παλαιοὶ πλάττειν τὸν Ὀδυσσέα τὴν τῶν γλωσσῶν vip ἵνα μὴ ἐλεγχϑῇ ὡς μὴ 
τῇ τῶν Κρητῶν γλώσσῃ χρώμενος ἢ χαριζόμενος. Τὸ δὲ ̓Αχαιοὶ χαὶ οἱ ἑξῆς, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ E ἄλλη 

δ᾽ ἄλλων γλῶσσα. εἰσὶ γὰρ ἄλλοι οἱ ᾿Αχαιοὶ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοὺς ῥηϑέντες ̓  ἐξ ὧν συγκροτεῖται τὸ πολύ- 

γλωσσον. δῆ|υκηναίους δέ τινες ἐνταῦϑα φασὶ τοὺς ᾿Αχαιοὺς, εἰπόντες ὡς μετὰ τὰ ᾿Ιλιαχὰ Ταλϑύβιος 

ix Μυχηνῶν ἤγαγεν ἐχεῖ ἀποικίαν. ( Vers. 176.) ᾿Ετεόκρητες δὲ οἱ ἀληϑῶς ἢ ἀληϑεῖς Κρῆτες, εἰ καὶ 
ὅο ἄλλως ᾿Ἀρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, ὡς καὶ προείρηται. αὐτόχϑονες οὖν οἱ Ετεόκρητες, ᾿Ιϑαχγενεῖς, γνήσιον 

τῆς χώρας 5 λεχϑέντες ᾿Ετεόκρητες ὡς πρὸς τοὺς ἐπήλυδας, χαϑὰ xol τῷ γεωγράφρῳ δοχεῖ. δῆλον δὲ 

ὡς πρὸς ὁμοιότητα TOU Excózonteg: καὶ οἱ ̓ Ετεοβουτάδαι guvréd eure γεγαλήτορας δὲ τοὺς ᾿Ετεόχρη- 

τας λέγει διὰ τὸ ἀνδρείους εἶναι ὡς ἡ συννὴ πεῖραν 2014008. Κύδωϊνες δὲ ἀπὸ Αὐδωνός, φασι, TOU 10 

᾿Απόλλωνος, περὶ ὧν καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται. εἰ δ᾽ οὗτος ἐστὶ καὶ ὃ παροιμιαζόμενος χατὰ τὸ, ἀεί τις 

iv Κύδωνος διὰ τὴν κατ᾽ ἐκεῖνον φιλοξενίαν, οὗ πάνυ δῆλον. Ὅτι δὲ κάλλους σχῆμα τὸ, ἐν μὲν A youot 
καὶ ἑξῆς. καϑὰ χαὶ τὸ, ἐν δ᾽ ἵμερος ἐν δ᾽ ὀαριστὺς, πάρφασις καὶ τὰ τοιαῦτα, οὐκ ἄδηλόν ἐστι. 4ω- 
ριεῖς δὲ οὗτοι ἄποικοι τῆς τῶν Δωριέων χώρας, ἧς μοῖραν ἔσχε xal ἡ τῶν Σικελῶν γῆ καὶ ἄλλαι δὲ 

πόλεις τῶν περὶ τὰς ἐχεῖ χέρσους. Τριχάϊκες Δωριεῖς, ἐπεί πὲρ οἱ μὲν Εὔβοιαν, οἱ δὲ Πελοπόννησον, 

οἱ δὲ Κρήτην ᾧῴκησαν.. ἕτεροι δὲ τοὺς πολεμικούς φασι xa ὁμοιότητα τοῦ, κορυϑάϊκι πολεμιστῇ. 
40 οὗ δηλαδὴ αἱ τῆς περικεφαλαίας τρίχες αἴσσουσι; τουτέστι σείονται, χατὰ πόλεμον, ὡς δοκεῖν οὕτω τὸ 

τριχαϊκι πολεμιστῇ ἀναγινώσκεσθαι xa) ̓ ὑφέν. ἄλλοι δὲ τοὺς τριλόφους φασὶν; οἷς λόφοις τρίχες 
ἔνεισιν. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ κούφους ὀρχηστὰς εἶπον τοὺς τριχάϊκας. ἐπεὶ καὶ ἀρετὴ Κρητῶν ἡ κατὰ πόλεμον 
ὀρχηστιχή. € δὲ γεωγράφος οὕτω καλεῖσϑαι μόνους τοὺς κατὰ τὴν Κρήτην “Τωριεῖς ἐμφαίνων δηλὸξ 
ὀνομασϑῆναι οὕτω οὐ μόνον διὰ τριλοφίαν καὶ ὅτι τρίχινοι αὐτοῖς οἱ λόφοι, ἀλλὰ καὶ διότι ἐκ Iopvo- 
σοῦ ἐλϑόντες τρεῖς πόλεις ὥκισαν. Πελασγοὺς δέ γέ φασι viv λέγεσϑαι "τοὺς μετὰ Κερχάφου εἰς Κρή- 20 

τὴν ἀποιχισϑέντας ἐκ τῆς Φϑιώτιδος. Περιώνυμον δὲ τὸ τῶν ἁπλῶς Πελασγῶν φῦλον καὶ πολυσπερὲς 
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διὰ τὸ πλανητιχόν. καὶ δηλοῦται περὶ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς τοῦ περμηγητοῦ , ἔνϑα τι ἐῤῥέϑη καὶ περὶ 

Κνωσσοῦ, ἣν μεγάλην πόλιν ὃ 0 ποιητὴς ἐπιϑετιχῶς λέγει, οὐ μὴν κατὰ τὴν ἐν Πελοποννήσῳ, ὑφὲν einge 

νύμως οὕτω καλουμένην, ἧς ὃ πολίτης Μεγαλοπολίτης, ἣν αὐξηϑεῖσαν τοσοῦτον ὃ χρόνος ὕστερον ἐτα- 

πείνωσεν, ὡς διεκπεσεῖν ἐπ᾿ αὐτῇ λόγον τὸ, ἐρημία μὲγ ἀλη ἐστὶν ἢ μεγάλη πόλις. ( Vers. 178.) Ὁ δὲ 

Δίνως οὗτος ζηλωτής ἐστιν ἀρχαίου ἹῬαδαμάνϑυος κατά τινας, ὁμωνύμου τῷ οἰκείῳ ἀδελφῷ" ὃν δὴ 
“Ῥαδάμανϑυν ἐκεῖνον μιμούμενος ὁ Μίνως δι᾽ ἐννέα ἐτῶν ἀναβαίνων, ὡς ὃ γεωγράφος φησὶν, ἐπὶ τὸ 

τοῦ “ιὸς ἄντρον καὶ διατρίβων $ ἐχεῖ χατέβαινεν ἔχων συντεταγμένα “παραγγέλματα, ἃ ἔλεγεν εἶναι τοῦ 
Διὸς, ἵνα δηλαδὴ πείϑειν οὕτως ἔχῃ Lond i cole τοὺς ὑπηκόους, 0t καὶ ἄλλως ὡς δικαίῳ αὐτῷ 

ἔχαιρον; € ἐπειδὴ τὴν ϑάλασσαν ἐξεκάϑαιρε λῃστῶν, ἐξ ὧν καὶ τὰ κρησφύγετα ὠνόμασται, ὕπου δηλαδὴ 
αὐτοὶ τὸν τοιοῦτον Κρῆτα ἢ ἢ τοὺς περὶ αὐτὸν Κρῆτας ἔφευγον. χαὶ τοῦτο dag τοιοῦτον. Ἕτεροι δὲ 10 

So τὸ ἐννέωρος συντιϑέντες μετὰ τοῦ ὀαριστὴν φασὶν, ὅτε ἐπὶ ἐννέα ἔτη παρὰ *rQ πατρὶ Διὶ ἐπαιδεύϑη" 
ἄλλοι δὲ, ὅτι ἐννεαετὴς. ὧν βασιλεύειν ἤρξατο" τινὲς δὲ, ὅτι ἐπὶ ἐννέα ἔτη. ἐθασίλευσε: τοῦτο γάρ ἐστι 

Διὸς ὀαριστὴν εἶναι, τὸ βασιλεύειν δηλαδή" ἐπεὶ καὶ διοτρεφεῖς καὶ διογενεῖς οἱ βασιλεῖς. πόϑεν δὲ 
παράγεται ὃ ὀαριστὴς, πολλαχοῖ δεδήλωται. πρωτότυπον δὲ αὐτοῦ UT ὄαρος, ἐξ οὗ ὦρες αἱ ἐν ᾿Ιλιάδε 
γυναῖκες. δῆλον δὲ ὡς οὐχ ἀναμφιβόλως χατὰ τὸ 0c ὄαρος, οὕτω καὶ ἡ δάμαρ" αὐτὸ γὰρ δάμαρς 

εἶναι δοκεῖ, οὗ γενικὴ δάμαρτος. Ὄνομα δὲ κλυτὸν, 0 πὲρ ἀχούει τις ἐξ ἁπάντων. σύνϑετον δὲ ἐξ 
αὐτῶν κύριον Ὀνομάκλυτος. (Vers. 183.) Πρὸς δὲ τὸν AiOwva τοῦτον ἡ τοῦ «Ἰυκόφρονος ἀστεὶ ἱομένη 

Κασάνδρα «ἴϑωνος αὐτάδελφον ἐ ἐν πλασταῖς γραφαῖς τὸν Ὀδυσσέα καλεῖ, πλαστὰς εἰποῦσα γραφὰς 
τὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως παρ᾽ Ὁμήρῳ ψεύσματα. ( Vers. 188.) "Auvucós δὲ Mivooc ἐπίνειον, ὡς ὃ γεω- 
γράφος φησί" ἕτεροι δὲ Κνωσσοῦ. ἔστι δέ, φασι, xai ποταμὸς Κρήτης ᾿““Ιμνισσός. πάνυ δὲ ἐπιδεξίως 20 

ὃ μῦϑος ἐπελέξατο τὸν ᾿Δμνισσὸν τῇ Εἰλειϑυίᾳ εἰς διατριβὴν, ἐπειδὴ τὸ βρέφος τηνικαῦτα εἰς φῶς ἐλεύ- 

ϑει, ὅ to Εἰλειϑυίας ἔργον ἐστὶν, ὡς καὶ ἡ ̓Ιλιὰς ἐδήλωσεν, ὁπηνίχα οὐ δύναται μένειν κατὰ γαστρός. 
4o roUro γὰρ 0 “μνισσὸς ὡς οἷά τις ἀμενισσὸς τῷ ἤχῳ τῆς λέξεως παραινίττεται. εἰ δὲ καὶ ἀγα “ϑὸς 0 ἐχεῖ 

τόπος ὧν ταῖς λεχοῖς διατοῦτο τῇ Εἰλειϑυίῳ ἀνέκειτο, οὐκ ἔστιν ἀπισχυριστικῶς εἰπεῖν. Ὅτι δὲ ταυτὸν 
Εἰλείϑυιαν ἑνικῶς λέγειν xci Εἰλειϑυίας πληθυντικῶς, καὶ διατί ϑυγατέρες “Ἥρας αἱ Εἰλείϑυιαι 691 
πλάττονται, ἡ ̓ Ιλιὰς δηλοῖ, ἐκ δὲ τῆς κατὰ γέννησιν ἀλληγορουμένης Εἰλειϑυίας Εὐριπίδης παραφέρε- 
ται τοῖς παλαιοῖς ἀνειλείϑυιαν εἰπὼν τὴν μὴ γεννήσασαν.. ( Vers. 189.) Ὅτι δὲ δυσλίμενος ἡ Κρήτη τὰ 
πρὸς βοῤῥᾶν, δῆλον ἐστί, καὶ ἰδοὺ παρὰ καὶ καλοῖς κακὸν κεῖται, τοῖς τῆς Κρήτης δηλαδὴ, τὸ κατ᾽, 

αὐτὴν κακολίμενον. ( Vers. 197. ) Τὸ δὲ, δημόϑεν δοῦναι ἄλφιτα χαὶ οἶνον καὶ ἑξῆς, δηλοῖ ἔϑος εἶναι 
ξενίζεσϑαι δημοσίᾳ τοὺς ἀξίους. οὕτω καὶ ᾿“λκίνοος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἄριστοι ἀνδρακὰς δόντες δῶρα τῷ 30 
᾿Ὀδυσσεῖ, ὕστερον “ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον ἐποίησαν τὰ ῥηϑέντα ἐχεῖ, ( Vers. 198. ) Βοῦς δὲ ἱ ἱερεῦσαυ 
καὶ νῦν τὸ σφαγιάσαι. Τὸ δὲ, die Pim ϑυμὸν, ἶσον ἐστὶ τῷ κορέσαιντο. ἐπῆκχται δὲ πρὸς ἑρμηνείαν 
τοῦ ἱερεύσασϑαι, ἵνα μὴ ἐπὶ ϑυσίας ἡ λέξις γοηϑείη, 217 ἀντὶ τοῦ σφαγιάσασϑαι. ( Vers. 200.) 
Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἐπὶ γαίῃ εἴα ἵστασϑαι, βιαιότατον ἄνεμον δηλοῖ, ὃς ὠϑήσοι ἃ ἂν καὶ χατὰ κρημνοῦ, τόπον 

εὑρὼν EIN Moy; ἐπιταϑεὶς δὲ καὶ εἰς “ρπυιαν αὐξηϑήσεται. τοιοῦτος γάρ τις ὃ μὴ ἐῶν ἐπὶ γῆς ἵστα- 

50 σϑαι. (Vers.201.) Τὸ δὲ, ὥρορε δαίμων, εἰ καὶ φύσει "κατὰ τὸ ὕλωλε γράφεται καὶ τὸ ὅδωδε καὶ 
τὰ ὅμοια ᾿Δττικὰ, ἀλλὰ καὶ νῦν ὑπέρϑεσιν ἔπαϑεν διὰ χρείαν μέτρου ὡς καὶ ἐν ἄλλοις. (Vers. 203.) 
Τὸ δὲ ἔσχεν οἱ μὲν γλωσσογράφοι ἀντὶ τοῦ ἔλεγεν ἐκδέχονται, οἱ δὲ ἀκριβέστεροι ἀντὶ τοῦ ἤϊσχεν, 
0 ἐστιν εἴκαξεν ἀπεικονίζων πρὸς ἀλήϑειαν. (Vers. 202.) Κεῖται δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ, ἄνεμος πέσεν, 
ἀντὶ τοῦ ἐπαύσατο, χοινότερον φρασϑὲν ἀφελῶς πρὸς ἀκολουϑίαν τοῦ, ἐστόρεσε δὲ ϑεὸς πόντον. 4o 
ἔνϑα γὰρ τὸ στορέσαι καὶ στρῶσαι, οἰχεῖον ἐχεῖ καὶ τὸ πεσεῖν. (618. 203.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐν 
τῷ, ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων, ἐπιτηδείως ὃ ποιητὴς ἔπαυσε τὴν ἐπὶ πλέον ψευδολογίαν, ὀχνήσας μὲν 
ἐμβραδῦναι ψεύδεσιν, ἐμφήνας. δὲ μόνον ἐν σχήματι παρασιωπήσεως, χαὶ ἄλλα τὸν Οδυσσέα ὡς εἰχὸς 

φάναι πρὸς τὴν γυναῖχα ὡς αὐτῷ ἤρεσε διὰ τὸ ἡδέως ἐκείνην ἀκροᾶσθαι" 0 mp οὐκ ἂν ἱθμηρικὸς 
ἀχροατὴς ἐπὶ πλέον γενέσϑαι ἀνάσχοιτο ἀληϑευτικῆς αὐτὸς μαϑήσεως ἐ ἐφιέμενος. ( Vers. 204.) "Ort. 

60 τῆς Πηνελόπης ἀκουούσης, ἃ ἔλεγεν" Οδυσ"σεὺς ᾿ ῥέε δάχρυα, τήκετο δὲ χρώς. εἶτα λαβὼν ἀφορμὴν ἐκ 
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τοῦ τήχετο ἐπάγει" ὡς δὲ χιὼν κατατήκετ᾽ ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν, (Vers. 206.) ἥν τ᾽ Εὖρος οἷα 
χλιαρὸς κατέτηξεν, ἐπὴν Ζέφυρος καταχεύοι, ὡς ψυχρὸς δηλαδή. τηκομένης δ᾽ ἄρα τῆς ποταμοὶ πλή- 

ϑουσι ῥέοντες, ὡς τῆς κτήκετο xac παρήϊα δακχρυχεούσης. ( Vers. 208.) Koi ὅρα ὡς πεντάκις εἶπε 802 

τὰς ἀπὸ τοῦ τήκω κινήσεις. ὡς γάρ φασιν οἱ παλαιοὶ, οὐκ ἔχει καιριωτέραν ταύτης εἰπεῖν λέξιν ἐν τοῖς 
ἄρτι ῥηθεῖσιν, (Vers. 207.) Τὸ δὲ, ποταμοὶ πλήϑουσι ῥέοντες, διὰ τὸ πλῆρες τῆς mago odiis i icro- 

ρίας ἔφη. ἄλλως γὰρ ὑπερβολικὸν ποταμηδὸν δέειν δάκρυον, & γε καὶ τὸ κρήνης δίκην αὐτὸ ῥέειν ἐν 
"Jat ὑπερβολὴν & ἔχει. ( Vers. 204.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοῦ τήχω ῥήματος. πολλά τινα παράγοντες, exci ev 
γίνεται καὶ τὸ τήγανον , οἱονεὶ "τήχανόν τι ὄν. τὸ δ᾽ αὐτὸ παρά τισι καὶ τάγηνον χατὰ μετάϑεσιν, 
4ωρικῶς δὲ καὶ ἤγανον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδηλωται. τινὲς δὲ ταγηνόν φασι τὸ ἐν τηγάνῳ ἑψηϑέν. Σὺυ- 

6902 ραχούσιοι δὲ, ὡς φησιν ̓ ϑήναιος, τὴν μὲν λοπάδα τήγανον καλοῦσι, τὸ δὲ κοινῶς τήγανον ξηροτή- 
γανον. χρῆσις. δὲ ἡγάνου μὲν δίχα τοῦ Y καὶ παρὰ ᾿Δνακρέοντι" χεῖρά τὴ ἐν ἡγάνῳ βαλεῖν" τηγάνου δὲ 
σὺν τῷ τ ἐν τῷ, πηδῶσι δ᾽ ἰχϑὺῦς ἐν μέσοισι τηγάνοις" x«i ἀπὸ τηγάνου T. ἔφασκεν ἀφύας φαγεῖν. ἐξ 

αὐτοῦ δὲ καὶ ῥῆμα. Φρύνιχος" ἡδὺ δ᾽ ἀποτηγανίξειν ἄνευ "συμβολῶν. ταγήνου δὲ χρῆσις ἐν τῷ, ἀτάρ 20 
TOL τὸ τάγηνον ἄριστον. (Vers. 205.) Ἔτι ἰστέον P ὅτι τὸ , ἀκροπόλοισιν ὄρεσσι, ταυτόν ἐστι τῷ, 
κορυφαῖς ὁρῶν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν παραδόντων εἰς τρία διαιρεῖσθαι τὸ ὅρος, εἰς ἀκρώρειαν, 
εἰς ὑπερώρειαν , καὶ εἰς τέρμα" ὧν τὸ μὲν κορυφὴ, τὸ δὲ πλευρὰ ὕρους, τὸ δὲ τελευταῖον, οἱ καὶ πόδες. 
αἱ δὲ κορυφαί, φηδι, καὶ ἀκρόπολοι, περὶ ὧν καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα ἐῤῥέϑη. τὸ δὲ ἄκρον» ἐξ οὗ 

τὰ ἀκροπόλα ὄρη, καὶ τὰς ἀκρυπόλεις motel, xci τὰ ἀκροϑίνια , ὃ πέρ ἐστιν ἄκρον σωροῦ ΧΟ 

λάφυρα, xci "ἀπαρχαὶ δὲ ἀνατιϑέμεναι ἐξ ἐμπορίας" τοῦτο μὲν διὰ τὸ ἀπὸ ϑινὸς ϑαλαττίου σεσῶ- 3o 
20 σϑαι, τὰ δὲ ἐκ πολέμου λάφυρα ὡς οἷον, φασὶν , ἀχροσίνια παρὰ τὸ σίνεσϑαι ἐν μάχῃ πολλούς" τὸ δὲ 

ἐπὶ σωροῦ παρὰ τὸ ἄκρον τοῦ τοιούτου ϑινός. φέρεται δέ, φασι, καὶ παροιμία ἐπί τινων μάτην 
κοπιόντων τὸ, ἀκροϑίνια πυγμαίων κολοσσῷ ἐφαρμόζειν, 0 πέρ ἐστιν ἀνδρὶ μεγίστῳ μικρόν τι κέρδος 
εἶναι. ἐκ τοῦ εἰρημένου δὲ ἄκρου καὶ ἀκρόκομος ὁ κομῶν τὸ ἄκρον τῆς κεφαλῆς. καὶ μὴν ἄλλως ἀκρόκο- 
μος ἐν ᾿Ιλιάδι ὃ μετρίως ἢ λίαν κομῶν. (Vers. 210.) Ὅτι "᾿ Ὀδυσσεὺς ϑυμῷ μὲν γοόωσαν ἑὴν ἐλέαιρε áo 
γυναῖκα. ὀφϑαλμοὶ δ᾽ ὡσεὶ κέρα ἔστασαν ἠὲ σίδηρος ἀτρέμας ἤγουν ἡσύχως ἐν βλεφάροισι. δόλῳ 
δ᾽ 0 γε δάκρυα κεῦϑε, ( Vers. 211.) Κέρα δὲ 1 ἢ αὐτὴν λέγει χατὰ τοὺς παλαιοὺς τὴν φύσιν τοῦ κέρα- 
τος σκληρὰν οὖσαν, ἢ ὡς ἐκ μέρους τὰ τόξα, ἵνα λέγῃ ὡς οἱ ὀφϑαλμοὶ τῷ Ὀδυσσεῖ ἵσταντο, εἴτε βού- 

λοιτό τις εἰπεῖν οἷα καὶ σίδηρος, εἴτε χαὶ ὡς τεταμένα τόξα, μὴ ἐνδιδόντες δάκρυσιν. οὕτω τλή ἤμων 

ὃ ᾿Οδυσσεὺς καὶ νῦν ὃ xoi παρὰ τῇ Καλυψοῖ συνεχῶς δαχρύων χαὶ παρὰ (φαίαξιν ἑτοιμόδακρυς διὰ 

$o μόνην ἀνάκμνησιν κακῶν. “Σημείωσαι δὲ ὡς ἐν τῷ, ὡσεὶ κέρα ἔστασαν ἠὲ σίδηρος, ἀπὸ τοῦ ὑφειμένου 5o 

μετέβη αὐξητικῶς ἐπὶ τὸ μεῖζον, ἤγουν ἐκ τῶν κεράτων ἐπὶ τὸν σίδηρον. ἐσχημάτισται οὖν τοῦτο ἑτεροίως 

ἤ περ τὸ, ὡς τὲ γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἡ ἠὲ σελήνης ἐκεῖ γὰρ ἄλλ cg ἀπὸ εοῦ χατὰ “λαμπρότητα ἡλια- 
κοῦ μεγέϑους éni τὸ ἔλαττον κατέβη , ὡς ἂν s^ Ad, ?s πευγανώτερος. Ὅρα δὲ καὶ ὡς Ὅμηρος μὲν πρὸς 
χέρας εἴκασε τὸ τῶν τορος τοῦ ᾿Οδυσσέως ἀτενές" ἡ δὲ συνήϑεια καὶ χιτῶνα τινὰ κερατοειδὴ τοῦ 
ὀφϑαλμοῦ λέγει, ὅϑεν i ἤσως χαὶ ἡ ̓Ὁμηρικὴ ὥρμηται “παραβολή. ( Vers. 212.) Τὸ δὲ, δόλῳ δάκρυα 60 
χεῦϑε, παράδειγμα καὶ αὐτὸ δόλου ἐπαινετοῦ, ὃς νῦν εἰς ἰσον ἥκει τῇ καρτερίᾳ. ( Vers. 218. ) Ὅτι 
ϑελήσας ὃ ποιητὴς ὡς ἐν παρέργῳ χάριν ἁβρότητος γραφικῆς καὶ meo λαμπροῦ διαλαβεῖν ἱματισμοῦ 

693 καὶ ἅμα πιϑανῶς καὶ βιωτικῶς ἀνάχρισιν ϑέσϑαι διὰ Πηνελόπης εἰ, μὴ ψεύδεται ὃ ξένος, ἔτι καί τὸ 

ἱστορῆσαι, πλάττει. αὐτὴν ἀναλκρίνουσαν τὸν ξένον, εἰ ἐτεὸν ὡς λέγει τὸν Οδυσσέα ἐν Κρήτῃ ἐξένισεν 803 

ho ὅτε “εἰς Τροίαν ἀπέπλεεν, ὁποῖα περὶ χροὶ: εἵματα ἕστο, αὐτός ϑ' οἷος ἔην, καὶ ἑταίρους οἵ οἱ ἕποντο. 
ze Ὀδυσσεὺς ἑαυτὸν μὲν, οἷος ἣν, σιωπᾷ, μὴ καὶ περιηγούμενος εὐϑὺς ἀναγνωρισϑῇ ἐπιλεγομένης 

τῆς γυναικὸς τὰ σημεῖα, ὃς καὶ ἄλλως ἐπιχρύπτων ἑαυτὸν ἀναγνωρισϑήσεται ὑπὸ τῆς μαίας, ὡς ἐοι- 

. χὼς τῷ Ὀδυσσεῖ. -.( Vers. 225.) οἷα δὲ ἐφόρει εἵματα , ἐρεῖ i ἀναμνησϑεὶς, καὶ τῶν ἑταίρων δὲ τὸν ἐπι- 
σημότερον ἀπαγγελεῖ. ἐξ ὧν ἡ Πηνελόπη, ἀληϑῆ τὸν ξένον χριγεῖ. ἀκκισάμενος οὖν πρῶτον χαὶ εἰπὼν, 

ὡς ἀργαλέον τόσσον χρόνον ἀμφὶς ἐόντα εἰπέμεν. j ἤδη γάρ οἱ ἐεικοστὸν ἕτος ἐστὶν ἐκ τότε, εἶτα ὑποσχό- 

μένος εἰπεῖν. ἐν τῷ, (Vers 554.) ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω ὥς μοι ἰνδάλλεται ἦτορ; τουτέστι φαντάζεται 

" o 
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ἀνειδωλοποιεῖται; ἅ πέρ εἴποι ἂν ὃ δυσχερῶς μεμνημένος τινὸς, ἐπιφέρει" χλαῖνὰν πορφυρέην οὔλην 

ἔχε δῖος Ὀδυσσεὺς, “διπλῆν. (Vers. 226. ) αὐτάρ oi περόνη χρυσοῖο τέτυχτο αὐλοῖσι διδύμοισι, πά- 

θοιϑὲ δὲ δαίδαλον ἦεν. εἶτα ἑρμηνεύων τὸ δαίδαλον ἐ ἐπιφέρει" ἐν προτέροισι πόδεσσι κύων ἔχε ποικίλον 

10 ἑλλὸν ἀσπαίροντα λάων, τὸ δὲ ϑαυμάζεσχον ἅπαντες, "ὡς οἱ χρύσεοι ὄντες, ὃ μὲν λάε νεβρὸν ἀπάγχων, 

αὐτὰρ ὃ ἐχφυγ ἕειν μεμαὼς ἤσπαιρε πόδεσσι. τὸν δὲ χιτῶν᾽ ἐνόησα περὶ χροὶ σιγαλόεντα, οἷόν τε κρομύριο 

λοπὸν κατὰ ἰσχαλέοιο. τὼς μὲν ἔην μαλακός" (Vers. 234.) λαμπρὸς δ᾽ v ἠέλιος ὡς, καὶ οὐ κατὰ 

χρῶμα δηλαδὴ χρομύου. 2 uiv, πολλαί γ᾽ αὐτὸν ἐϑηήσαντο yvvaixtg. ( Vers, 237.) ταῦτα εἰπὼν ἀλη- 

ϑῶς ὃ ξένος, εἶτα ὑποπτεύσας ἀναγνωρισμὸν διὰ τὸ τῆς εἰδήσεως ταύτης ἀχριβὲς, προσποιεῖται μὴ 

εἰδέναι εἴτε οἴκοϑεν αὐτὰ εἶχεν εἴτε καὶ ξενισϑείς ποϑὲν ἔσχε , καὶ φησίν" ἄλλο δέ τοι ἐρέω. οὐκ οἶδ᾽ εἰ 

τάδε ἕστο περὶ χροὶ οἴχοϑ'᾽ ᾿Οδυσσεὺς, ἢ τις ἑταίρων δῶχεν ἢ ἤ τίς που καὶ ξεῖνος" ἐπεὶ πολλοῖς Οδυσ- 10 

σεὺς ἔσχε φίλος" λῶν 240.) παῦροι γὰρ gene ἦσαν ὁμοῖοι. καὶ πλάττει χαὶ αὐτὸς ἄορ δοῦναν καὶ 

δίπλαχα καλὴν πορφυρέην χαὶ τερμιόεντα χιτῶνω χαὶ αἰδοίως ἐκεῖνον ἀποπέμψαι" ἅ περ ἄνδρα ὑπο- 

γράφει φιλόξενον. εἶτα λέγει xa. ἱστορίαν, ὕτι καὶ “μέν οἱ κῆρυξ ὀλίγον προγενέστερος αὐτοῦ εἵπετο" 
καὶ τόν τοι μυϑήσομαι οἷος ἔην περ. γυρὸς ἔην ὥμοισι, μελανόχροος, οὐλοκάρηνος, Εὐρυβάτης 
δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσχε. τίεν δέ μιν ἔξοχον ἄλλων ὧν ἑτάρων Ὀδυσσεὺς, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδη, τουτέστιν οὐ δι᾽, 

ἀνδρίαν ἢ γένος ἤ τι Sir pagi ps 248.) ἀλλ ὅτι ἀρτίφρων ἢν. τοιοῦτος γὰρ ὁ φρεσὶν ἄρτια εἰδώς. 

20 ( Vers. 253.) οὕτως "ἀφηγησαμένου τοῦ ξένου σήματα ἀναγνοῖσα ἡ Πηνελόπη τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ᾽ 

᾿Ὀδυσσεὺς, καὶ κλ αὐσασα ἱχανῶς, νῦν μὲν δή μοι, uei ξεῖνε πάῃθξ TRE, ἐὼν ἐλεεινὸς ἐν μεγάροισιν 

ἐμοῖσι, φίλος τ᾽ ἔσῃ αἰδοῖός τε. Cere) 255.) αὐτὴ γὰρ τάδε ἑἵματα ἐγὼ πόρον, ἤτοι παρέσχον; οἱ 

ἀγορεύεις πτύξασ᾽ ἐκ ϑαλάμου, περόνην τ᾽ ἐπέϑηχα φαεινὴν, κείνῳ ἄγαλμα εἶναι" τὸν δ᾽ oty' ὑποδέ- 20 

ἕξομαι αὖτις οἴκαδε νοστήσαντα. τῷ óc χαχῇ αἴσῃ κοίλης ἐπὶ νηὸς ᾿Ὀδυσσεὺς € ᾧχετο ἐποψόμενος Κακοΐλιον 

οὐκ ὀνομαστήν. es 260.) Kei ὅρα τὸ οὐχ ὀνομαστὴν , ἑρμηνευτικὸν ὃν τοῦ Κακοΐλιον. οὐ γάρ 

τι φαυλόφωνον καὶ γέμον so ἡ τῆς ᾿Ιλίου κλῆσις ἔχει. ἀλλὰ Καχκοΐλιος ἢ οὐδετέρως Κακοΐλιον 

7 Τροία, ἐστὶν, ὡς μὴ ἀξία ἥκειν τινὶ μηδὲ εἰς μνήμην διὰ τὰ ἐν αὐτῇ κακά. οὕτω χαὶ Δύσπαρις iv 

᾿Ιλιάδι 0 ̓ Αλέξανδρος καὶ «Αἰνελένη ἡ “Ἐλένη, οὐ διὰ “φαυλότητα κλήσεων, ἄλλ᾽ ὅτι καχῶν ἐγένοντο 

αἴτιοι. διὸ ἴσως οὐδὲ μνήμης ἄξιοι οὐδ᾽ ἄχρι κλήσεως" 0 πὲρ ὕστερον χρόνῳ χατεψηφίσϑη τοῦ τῆς Ἔφε- 

σίας ᾿Αρτέμιδος ἐμπρήσαντος τὸν ναόν. (V ens. 254.)* Ὅρα δὲ χαὶ ὡς, 0 πὲρ φϑάσας ᾽Οδυσσεὺς ηὔξατό 

που, τὸ SIMnG δηλαδὴ ἐλϑεῖν roig Qoia καὶ ἐλεεινὸς εὗρε καὶ ἄρτι. ἐλεεινὸς γὰρ ὧν ἕως καὶ νῦν, ἤδη 

Zo φίλος γίνεται ὃ μετ᾽ ὀλίγα καὶ φίλτατος. Τοῦ δὲ ῥηθέντος χωρίου τὰ κατὰ μέρος τοιάδε" πορφυρέη 

μὲν ἡ χλαῖνα διὰ τὸ βασιλικόν. ( Vers. 226.) Τὺ δὲ διπλοῦν αὐτῆς καὶ ἡ μία περόνη μανδυοειδῆ. αὐτὴν 30 

εἶναι δηλοῖ, οὐ χύχκλῳ ἀμπέχουσαν, ἀλλὰ διπλουμένην κατὰ τὸ ἔμπροσϑεν καὶ ὄὕπισϑεν διὰ τῶν ̓ ἀρι- 

στερῶν, ἀφιεῖσαν δὲ ἄνετα, ὡς nci ποοεδηλώϑη τὰ δεξιά. πων 225.) Οὔλην δὲ καὶ νῦν ἢ τὴν 

συνεστραμμένην λέγει καὶ εὔχλωστον, ἢ τὴν ὅλην «1 ἀφιῇ, ἢ τὴν ἁπαλήν. τινὲς δὲ τὸ οὔλην συνά- 

πτοντες μετὰ τοῦ πορφυρέην φασὶν ἄμφω δηλοῦν τὴν ὁλοπόρφυρον. οὖλον γὰρ πάντως που καὶ τὸ 

ὅλον. Τὸ δὲ ἔχε δῖος ᾿Οδυσσεὺς ἀντὶ τοῦ, ἐφόρει" ἐξ οὗ τὸ ἀμπέχειν γίνεται. (Vers. 226.) Eig δὲ τὸ 

διπλῆν γράφουσιν οἱ παλαιοὶ, ὅτι διπλοῦν μὲν κατὰ τὸ μέγεϑος" ἱμάτιον γὰρ πτυσσόμενον διπλοῦν 

λέγεται" διπλάσιον δὲ κατὰ ἀριϑμόν. οὕτω γοῦν διπλάσια χρήματα λέγονται. τοῦτο δὲ συντελεῖ καὶ 

εἰς τὸ, τριπλῇ τετραπλῇ di ἀποτίσομεν. (Vers. 227. ) «Αὐλοὶ δέ, φασι; ἐνταῦϑα ὁαβδοειδεῖς τινὲς 

ἀνατάσεις εὐϑεῖαι, εἰς ἃς καταχλείουνται αἱ περόναι, εἷς διὰ τοῦτο καὶ κληΐδας ἐϊγνάμπτους ἔφη πρὸ 

μιχροῦ. Δίδυμοι δὲ οἱ τοιοῦτοι ἀντὶ τοῦ, διπλοῖ ἢ συμφυεῖς ταῖς περόναις. Δαίδαλον δὲ τὸ δαίδαλμα,»άο 

τὸ ποίχιλμα, συγκοπὲν ἐκ τοῦ δαιδάλεον. (Vers. 228.) Τὸν δὲ ἑλλὸν καὶ νεβρὸν ὑποκαταβὰς ἔφη, 

400 δηλοῖ νεογνὸν *£Laqov, νεωστὶ βορὸν ἢ βορᾶς ἁπτόμενον. “Περὶ δὲ τοῦ ἑλλὸς ἰχϑὺς ζητητέον ἐν 

ἄλλοις. Προτέρους δὲ πόδας ἢ τοὺς τοῦ κυνὸς λέγει ἢ τὸ πρόσϑιον μέρος τῶν ποδῶν τοῦ ᾿Οδυσσέως. 
(Ver s.229.) Τὸ δὲ λάὼν ᾿Ἡρίσταρχος μὲν ἀντὶ τοῦ ἀπολαύων; ἀφ᾽ οὗ καὶ λαιμὸς καὶ λαυχανία καὶ 

αὐτὸ τὸ ἀπολαύειν πλεονασμῷ : TOU V' ὅϑεν, χαὶ τὸ, λάε νεβρὸν ὁ ἄγχων, ἤγουν ἀπέλαυεν, ἐτρύφα" ἕτερου 

δὲ, ὧν καὶ Κράτης, ἀντὶ τοῦ βλέπων, εὖ χατὰ στέρησιν ὁ ἀλαός" ἄλλοι δὲ ὑλάων ἤγουν ὑλαχτῶν ὡς 
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ἐν σχήματι χάσχοντος, ἀφαιρεϑέντος TOU V. ἀλλ εἰ τοῦτο, πῶς ὃ χάσχων χύων εἶχε τὸν ἑλλόν; Τὸ δὲ 
ϑαυμάζεσχον παρασημείωσίς ἐστι τοῦ ϑαυμαστὸν ἀληϑῶς εἰναι. διαφορὰς C ζῴων ἐν μολοειδεῖ χρώματι 
διαφαίνεσϑαι. τοιοῦτον δέ τι καὶ τὸ, πολλαὶ αὐτὸν ἐϑηήσαντο γυναῖχες. ἐκεῖνο δὲ καὶ εἰς ἔπαινον τῆς 

Πηνελόπης κεῖται, ἧς ἔργον εἰναι δοχεῖ ὁ χιτών. ( Vers. 250.) Τὺ δὲ χρύσεοι ὄντες, ὃ μὲν λάεν, ὁ δὲ 
ἤσπαιρεν, Ouoi0v ἐστε τῷ, οἱ δὲ δύο σχόπελοι,ν ὃ μὲν τοιόσδε, ὁ δὲ τοιύσδε. ( Vers. 253.) Κρο- 

694 μύου δὲ λοπὸς, λέπυρον, παρὰ τὸ λέπω. καὶ τούτου οὐ χλωροῦ" παχὺς γὰρ ὃ τοιοῦτος" ἀλλὰ ἰσχαλέου. 
τοῦτο δέ, φασι, πρὸς τὸ εὔτονον ἐῤῥέϑη τοῦ χιτῶνος καὶ ἰσχνόν. ὃ γὰρ χλωρὸς λοπὸς οὐκ εὐτόνως 

ἔχει. ᾿Ιστέον δὲ, ὕτι τε τὸ ῥηθὲν λέπυρον καὶ λεπύχανόν qa*cw εὑρῆσϑαι παρὰ Θεοπόμπῳ τῷ 50 
κωμιχῷ, εἰπόντι ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Ὀδυσσέως τό" χιτῶνά μοι φέρων δέδωκας δαίδαλον, ὃν ἤκασεν 

10 ἄρισϑ' Ὅμηρος χρομύου λεπυχάνῳ. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ λόπισμα εἴρηται. εἰ δὲ χαὶ τὸ λόπιμον κάρυον 
παρ᾽ Εὐβοεῦσιν, ὃ μετεξέτεροι κάρυον καλέουσι κατὰ Νίχανδρον, τῆς αὐτῆς ἐστὶ σημασίας, οὐκ ἔστιν 
ἐνστῆναι στερεῶς. Τοῦ δὲ λέπειν, ἐξ οὗ καὶ τὸ λέμμα xci ἡ λεπὰς καὶ ἡ λεπρὰς καὶ ὃ λεπηρὸς καὶ ἐν 

συγκοπῇ λεπρὸς καὶ ἡ λεπὶς καὶ ὃ ἀλέπιστος καϑά τις εἶστεν ἰχϑὺς χαὶ 7 τὸν καυλὸν ἀπολελεμμένη ϑρί- 
δαξ, χρῆσις μὲν xoi ἐν τῇ Jaen, ἔτι δὲ xol παρὰ τῷ εἰπόντι T0, μάζης pela "χρὴ μερίδα λαμβάνων 

λέπει, ἤγουν ἐχλεπίζει. εἰχὸς δὲ χαὶ τὴν λοπάδα τοιαύτης εἶναι συστοιχίας διὰ τὸ τῆς πλάσεως OU 

παχὺ ἀλλὰ ὡς εἰπεῖν λεπτόν" ὃ δὴ καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ λέπω γίνεται. "Erw ἰστέον xal ὅτι οὐδὲ τὸ λέπαδνον 
ἀπήλλακται τοιαύτης παραγωγῆς, καὶ ὕτι τὸ λέπω οὐ μόνον ἀντεγχείμενον, ὡς ἐῤῥέϑη, ἔχει τὸ 0 ἐν 
τῷ κινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ t φυλάσσει, ὡς καὶ ἐν τῷ λέπας ἡ ὀρεινὴ τραχύτης, καὶ λέπος" oiov, οὐδε- 

γὸς γάρ πώ mor. ἀπέβαλεν ὀσπρίου λέπος. καὶ ὅτι ἐκ τοῦ “Ομηρικοῦ λοποῦ ἐχτάσει καὶ λώπιον τὸ ἱμάτιον, 
20 ὅϑεν λωποδύτης, ὃ xai “χλαινοϑήρας. Ἀχαὶ ὅτι πρωτότυπον τοῦ ὕστερον ἰσχναλέου τὸ Ὁμηρικὸν ἰσχα- 6o 

Àéov, ἀπὸ τοῦ ἴσχω γενόμενον, ἐξ οὗ καὶ ἰσχὰς τὸ ἰσχνὸν σῦκον. (Vers. 240.) Τὸ δὲ, ἐπεὶ πολλοῖς 

᾿Οδυσσεὺς ἔσκε φίλος, ὁμοιοῦται πρὸς τὸ, ἐπεὶ κἀκεῖνος ἐπίστροφος nv ἀνϑρώπων. ᾿ΑἸνεπαχϑὴς δὲ καὶ 

ἀνεμέσητος Οδυσσεὺς νῦν τε παρὰ τῇ γυναικὶ ἑαυτὸν ἐπαινῶν κατὰ καιρὸν ἐπὶ πείρῳ καὶ μετ᾽ ὀλίγα δὲ, 
ἔνϑα φησὶ ϑεοῖς ἐναλίγκιον αὐτὸν λέγεσθαι, καὶ αὖ πάλιν, ἔνϑα κέρδεα πολλὰ κατὰ ϑνητῶν ἀνϑρώ- 
πων εἰδέναι λέγει. (Vers. 241.) “Η δὲ δίπλαξ ἢ ἡ αὐτή, ἐστι τῇ ἐν ᾿Ιλιάδι μαρμαρέῃ δίπλακι, ἢ κατὰ 

τὴν ἀνωτέρω ῥηθεῖσαν χλαῖναν πορφυρέην διπλῆν. δῆλον "δ᾽ ὅτι καὶ δίπλακα δημὸν ἐν ᾿]λιάδι φησὶν 804 
ὃ ποιητής. Χιτὼν δὲ τερμιόεις ὃ σύμμετρος καὶ εὐτερμάτιστος καὶ μήτε ἐνδέων μήτε ὑπέρμετρος ὧν; 
χαϑὰ καὶ ἀσπὶς τερμιόεσσα ἡ τοιαύτη. ἕτεροι δὲ τερμιόεντα φασὶ τὰ ποδήρη. λέγει δὲ καὶ ᾿ Ησίοδος 
τερμιόεντα χιτῶνα γεωργῷ πρέποντα, ὅλῳ τῷ σώματι συναπαρτιζόμενον. 'H δὲ τοῦ Εὐρυβάτου ἔκφρα- 

ὅ0 σις πάνυ καὶ σαφὴς καὶ σύντομος, ἑνὶ ἔπει ἐμπεριγραφομένη διὰ τὸ πρὸς εἰδυῖαν τὴν Πηνελόπην 
λέγεσθαι. ( Vers. 246.) Ivoóg δὲ ὃ στρο) γγύλους ἔχων ὥμους, ὑπόκυρτος, οὐκ εὐμήκης. οἱ δὲ παλαιοί 
φασιν ὅτι γυροὶ λέγονται καὶ οὗ τὰ φυτὰ ἐμβάλλουσι, καὶ ὅτι ix τοῦ γυρὸς ὀξυτόνου καὶ γυρῖνοι, βά- 
τραχοι γυροὶ τὸ σχῆμα παρ᾽ ᾿Αττιχοῖς μήπω πόδας ἔχοντες. Ἴωνες δὲ χατὰ Πᾶαυσανίαν γερίνους τοὺς 

τοιούτους φησί. Ὅτι δὲ γύρος βαρυτόνως οὐ μόνον κοινότερον 0 χύχλος, ἀλλὰ καί τι πλακοῦντος 
εἶδος, δηλοῖ καὶ ᾿Αϑήναιος ἐν TQ, γύρος, πλακοῦς, τῷ σχήματι μαστοειδὴς, ᾧ ᾧ ἐχρῶντο “άκω- 

Weg πρὸς γυναικῶν ἑστιάσεις, Οὐλοκάρηνος δὲ ὃ παρὰ ᾿Προδότῳ οὐλόϑριξ, καὶ ἔστιν ἐχεῖνο τοῦ 

παρ᾿ ᾿μήρῳ σαφέστερον. τοῦτο γὰρ διὰ τοῦ ὅλου "τὸ μέρος ἔφρασεν" οὐ γὰρ τὸ κάρηνον οὖλον, ἀλλ 10 
αἱ περὶ τὸ κάρηνον τρίχες. ( Vers. 247. ) Εὐρυβάτης δὲ ἦν χαὶ τῷ ““΄γαμέμνονι κῆρυξ, ἀμφότερον δὲ 
φερωνύμως ἐχαλοῦντο παρὰ τὸ εὐρὺ βάζειν, ὃ χηρύχων ἐστὶν ἀρετή. λέγεται δέ τις καὶ Eqéciwg ἐν τοῖς 

40 ὕστερον Εὐρυβάτης, πονηρὸς ἀνὴρ. ὃ καὶ Εὐρύβατος , ἐξ οὗ χαὶ τὸ πονηρεύεσϑαι εὐρυβατεύεσϑαι 

παροιμιάξεται. xci ἔστι τις αὐτοῦ μνήμη καὶ ἐν ἐξηγήσει τῶν εἰς τὸ τέλος τοῦ “Ἑρμογένους. δοκεῖ δέ τι 
πρὸς πονηρίαν τῷ τοιούτῳ Εὐρυβάτῃ συμβαλέσθαι καὶ ἡ πατρὶς "Βφεσος, ἀφ᾽ ἧς καὶ παροιμία τὸ, 

᾿Εφέσια γράμματα, ἐπὶ τῶν ἀσαφῆ τινὰ λαλούντων καὶ δυσπαρακολούϑητα. ἐπῳδαὶ γάρ τινές, φασιν, 
ἐχεῖνα ἦσαν, Gg καὶ Κροῖσος ἐπὶ τῆς πυρᾶς εἰπὼν ὠφελήϑη. καὶ ἐν OÀ υμπίᾳ τ φασι Minotov τινὸς 

xci ᾿Εφεσίου παλαιόντων τὸν Μιλήσιον μὴ δύνασϑαι παλαίειν διὰ τὸ τὸν ἕτερον περὶ τῷ ἀστραγάλῳ 
ἔχειν τὰ ᾿Εφέσια γράμματα, ὧν γνωσθέντων καὶ λυϑέντων τριακοντάκις τὸ ἐφεξῆς πεσεῖν τὸν ᾿Εφέσιον. 

CoxwzENT. ΙΝ ΟΡΥ88. Tow.IT. Cc 
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Παυσανίας δέ φησιν ἐν τῷ κατ᾽ αὐτὸν ῥητορικῷ λεξικῷ καὶ ὅτι φωναὶ ἦσαν τὰ ̓ Εγέσια γράμματα, φυ- 
σιχὸν ἐμπεριέχουσα νοῦν ἀλεξίχακον, ἃς καὶ Κροῖσον ἐπὶ πυρᾶς φησὶ καὶ αὐτὸς εἰπεῖν, καὶ ὅτι ἄσα- 

200g καὶ αἰνιγματωδῶς δοκεῖ ἐπὶ ποδῶν xci ζώνης "καὶ στεφάνης ἐπιγεγράφϑαι τῆς ᾿Αρτέμιδος τὰ 
τοιαῦτα ; γράμματα. ἄλλοι δὲ φάμενοι, ὅτι ᾿Εφέσιος ὃ πονηρὸς Εἰρύβατος ἢ τῶν ̓ Κερκώπων ὁ ἕτερος, 
φασὶ καὶ ὅτι Εὐρύβατος i ὕστερον παροιμία ἐπὶ τῶν πονηρῶν, ἀπὸ TOU πεμφϑέντος εἰς Πελοπόννησον ὑπὸ 

Κροίσου μετὰ χρημάτων ἐπὶ ξενολογίᾳ, ὥς φησιν ἔφορος, εἶτα μεταβαλομένου πρὸς Κῦρον τὸν τοῦ 

Κροίσου ἐχϑρὸν καὶ προδεδωχότος τά τε ἀπόῤῥητα καὶ τὰς Σάρδεις. ὡς δὲ καὶ κλέπτης 5v Εὐρύβατος 
ἢ ὁ ῥηϑεὶς ἢ καὶ ἕτερός τις, ἡ ἱστορία δηλοῖ. καϑειρχϑεὶς γάρ, φασι, πολλάκις καὶ διαδρὰς, εἶτα 
πάλιν ἁλοὺς, καὶ παρακαλούμενος ἐπιδείξεσϑαι, ὅπως διεδίδρασκε, τὰς ἐγκεντρίδας ὑποδησάμενος 
καὶ σπόγγους λαβὼν καὶ ἀναῤῥιχώμενος διὰ τοῦ τείχους τῆς εἱρκτῆς, οἷα δῆϑεν δεικνὺς οὕτω φεύγειν, 10 
ὡς τοῦ ἄχρου γέγονε καὶ τὸν ὄροφον τῆς οἰχίας ἐξεῖλε, βλεπόμενος καὶ καταπλήττων κατεπήδησεν ἔξω 

καὶ ᾧχετο ἐν ὕσῳ οἱ φύλακες περιήεσαν ὅπως ἴδοιεν αὐτὸν κατιόντα. εἰ δὲ καὶ πλείους ἦσαν Βὐρύβατοι, 
σπεριεργάσασϑαι μὲν τὸ κατ᾽ αὐτοὺς πλῆϑος οὐκ ἀνάγκῃ, ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, ὅτι πλείονες ἐγένοντο, χαϑὰ 
δηλοῖ ὃ γράψας τὸ, ἠδ᾽ ὅσσα πρϑοτέροισιν ἀείδεται ᾿ὐρυβάτοισι, προσεπειπεῖν δὲ καὶ ὡς πάντες πανοῦρ- 

3o γοι ἀπέβησαν. διὸ χαὶ χαϑὰ ὃ μῦϑος "τὸν Δία ἔπλασε πολλάκις μορφούμενον ἄλλοτε ἄλλως ἐπὶ 
δόλῳ, οὕτω, φασὶ, xc "Apisrogivig ἐν Δαιδάλῳ ὑποϑέμενος αὐτὸν εἰς πολλὰ μεταβαλλόμενον καὶ 695 
πανουργοῦντα φησίν" ἤδη τις ὑμῶν οἶδεν Εὐρύβατον Δία; ὡς τοῦ Evovfarov δηλαδὴ ποικίλου ὄντος 

πονηρεύεσϑαι. προεδηλώϑη δὲ καὶ τοὺς Κέρκωπας πανούργους εἶναι καὶ ἀπατηλοὺς , οἵ τινες ἄρα καὶ 

ἦσαν ἐκεῖνοι, εἴτε οἱ ἐξ ̓Ωχεανοῦ καὶ Θείας εἶναι μυϑευόμενοι, εἴτε χαὶ ἕτεροι. οὖς χαὶ ἀπολιϑωϑῆναν 

φασὶ διὰ τὸ ἐπιχειρεῖν ἀπατῆσαι τὸν Δία. ἕτεροι δέ φασι νήσων οἰχιστὰς ὄντας Κέρκωπας ἀλλοιωθῆναι 20 
ϑεόϑεν διὰ κακοήϑειαν εἰς πιϑήχων μορφὰς καὶ παρασχεῖν ὄνομα τῷ τόπῳ τὰς 1Πιϑηκούσας. νήσων δὲ 
περιᾳδομένων χλῆσις αὕτη. ὡς δὲ χαὶ οἱ Τελχῖνες οἱ φαρμακεῖς καὶ γόητες ἐπίῤῥητοι κατὰ τούτους ἦσαν 

καὶ εἰς παροιμίαν ἔκειντο καὶ αὐτοὶ, ἐγράφη ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα. ἣν δὲ πολὺς τὴν πονηρίαν καί τις 

Φρυνώνδας, καὶ Καλλιχῶν δὲ, οἱ δεδηλωμένοι ἐν τοῖς περὶ ' Ελπήνορος. ἐρίζοι δ᾽ ἂν τοῖς τοϊούτοις καὶ 

ὃ περιφόρητος Σίσυφος, καὶ μὴν καὶ ὁ «Αὐτόλυκος, εἰ καὶ εἰς ἔλαττον. (Vers, 250.) Τὸ δὲ, σήματα 
ἀναγνούσῃ, ἀντὶ τοῦ ἀναγνωρισάσῃ. ἔμπεδα δὲ σήματα τὰ μὴ εἰχότα καὶ κατά τινα στοχασμὸν, ἀλλὰ 

ἀο τεχμηριώδη καὶ ἀληϑῆ. (Vers.255.) Τὸ δὲ, οἵ "ἀγορεύεις, ἀλλαχοῦ μὲν ἀπολύτως ἔκειτο καὶ 
ϑαυμαστιχῶς, ἐνταῦϑα δὲ πρὸς ἀκολουϑίαν κεῖται συντάξεως, ὅμοιον ὃν τῷ, ἅ περ ἀγορεύεις. 
(Vers. 263.) Ὅτι παραμυϑητιχκὸν γυναικὸς ἐπὶ ἀνδρὶ κλαιούσης τὸ, μηκέτι νῦν χρόα καλὸν ἐναίρεο, 
μηδέ τι ϑυμὸν τῆχε πόσιν γούωσα. ᾿Ὀδυοσεὺς δὲ τοῦτο τῇ Π7]ηνελόπῃ φησὶν ἐλεῶν its αὐτήν. 30 
(Vers. 264.) ἐπεὶ δὲ ἄλλως ἤϑελεν αὐτὴν οὕτως ἔχειν, ἕως οἱ μνηστῆρες πεσοῦνται, ἐπάγει" νεμεσσῶ- 

50 μαί p μὲν οὐδέν. ὃ κατασχευάξων “ησί" χαὶ γάρ τίς T ἀλλοῖον ὀδύρεται ἄνδρ᾽ ὀλέσασα κου "ρίδιον; 
τῷ τέχνα τέκῃσι φιλότητι μιγεῖσα, ἢ neo Οδυσσηα, ( Vevs. 267.) ὅν φασι ϑεοῖς ἐναλίγκιον εἶναι. 0 δὴ 

ἀνεμέσητος, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ Ὀδυσσέως περιαυτολογία ἐστίν. ( Vers. 265.) Ὅρα δὲ τὸ ἐναίρεο τρίτον 
σημαινόμενον τοῦ ἐναίρειν παϑητικῶς τε λεχϑὲν, καὶ οὐδὲ τὸ φονεύειν ἢ) τὸ σκυλεύειν δηλοῦν, ἀλλὰ 
τὸ ἀφανίζειν ἢ αἰσχύνειν. οὕτω γὰρ ἐναίρεται χροῦς καλὸς δάχρυσιν, αἰσχρὸς δηλαδὴ ἀντὶ καλοῦ 
ἤτοι εὐειδοῦς γινόμενος. (Vers.265.) Τὸ δὲ, ᾧ τέκνα τέπη, ἔστι μὲν ἐτυμολογικοῦ τρόπου. δηλοῖ δὲ 

60 εὐνοίας ἐπίτασιν εἶναι ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ τὸ τέχνα τεκέσϑαι. ( Vers. 267.) Τὸ δὲ, "ἤ πὲρ Ὀδυσσέα, 
ov συνήϑως ἀντὶ τοῦ παρὰ τὸν Ὀδυσσέα. δηλοῖ δὲ μᾶλλον ἐπίτασίν τινα, ὡς εἴ τις εἴποι, πολλῷ δὴ 
πλέον τὸν Ὀδυσσέα χρὴ κλαίεσϑαι. Τὸ δὲ, ὅν φασι ϑεοῖς ἐναλίγκιον εἶναι, ἠϑικῶς ἐῤῥέϑη κατ᾽ 4o 

18θ ἐπιείκειαν. ἦν δ᾽ ἂν σεμνότερον, εἴ περ εἶπεν, ὃς ϑεοῖς "ἐναλίγκιος 1, ἦν. (Vers. 268.) Ὅτι παραμυϑη- 

τιχὸν xci προσοχῆς δὲ ἀπαιτητικὸν τὸ, ἀλλὰ γόου μὲν παῦσαι, ἐμεῖο δὲ σύνϑεο μῦϑον. ( Vers, 269.) 696 

᾿Αληϑείας δὲ ὑπόσχεσις τὸ, νημερτέως γάρ τοι μυϑήσομαι οὐδ᾽ ἐπιχεύσω. (Vers. 271.) Ὅτι κεῖται ἄνα- 
χεςρραλαίωσις καὶ ἐνταῦϑα, ἐπιτέμνοντος Ὀδυσσέως πρὸς τὴν γυναῖκα τά Tt χατὰ Θρινακίαν καὶ τὰ 
κατὰ Φαίακας ἐν στίχοις οὐδὲ ὅλοις ὀκτώ. λέγει δ᾽ ἐν τούτοις πάλιν καὶ πίονα δῆμον Θεσπρωτῶν, oi ὅτε 

10 ὁμοροῦσιν ᾿Αμπραχτιώταις καὶ «Ζευκαδίοις, ᾿Ηρόδοτος ἱστορεῖ, (Vers. 272.) ὑ"πολαλεῖ δὲ καὶ περὲ 
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χειμηλίων πολλῶν καὶ ἐσϑλῶν, εἰ καὶ ἄλλως ψεύδεται, πολλὰ μὲν ἐκ τοῦ αἰτίξειν αὐτὸν λέγων i ἔχειν, 
πολλὰ δὲ καὶ ἐκ Φαιάχων. ( Vers. 282. ) φησὶ γὰρ πρεπόντως, ὡς πρὸς ἀγύρτην ἄνδρα, ὡς πάλαι ἂν 

ἤην ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, ἀλλ᾽ ἄρα οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο ϑυμῷ, χρήματ᾽ ἀγυρτάζειν πολλὴν ἐπὶ γαῖαν 
ἰόντι. (Vers. 285.) xai εὐθὺ; ἐπάγει" ὡς περὶ χέρδεα πολλὰ οἶδεν Ὀδυσσεὺς, ὡς ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη-. 
(Vers. 287.) μέμνηται δὲ ἀνακεφαλαιωτικῶς καὶ νῦν καϑὰ καὶ ἐν τοῖς πρὸς Εὔμαιον τοῦ τῶν Θεσπρω- 
τῶν βασιλέως Φείδωνος. (Vers. 288.) λέγει δὲ καὶ τοὺς τρεῖς "στίχους δι᾿ ὧν ἐχεῖνος ὥμνυε περὶ τοῦ 20 
᾿Οδυσσέως ἀποσπένδων ἐνὶ οἴχῳ. (Vers. 291.) καὶ τοὺς ἑτέρους δὲ τρεῖς στίχους τοὺς περὶ τῆς δείξεως 
τῶν τοῦ Οδυσσέως κτημάτων καὶ τῆς αὐτῶν ποσότητος. (Vers. 296.) καὶ τοὺς τέσσαρας στίχους τοὺς 
περὶ τῆς ἐς Δωδώνην ἀπελεύσεως τοῦ Ὀδυσσέως, φράσας μὲν ἀπαραλλάχτως αὐτὰ ἐχεῖνα τὰ ἔπη, 
μετατάξας δὲ τὰς ἐννοίας. καὶ τὸ μὲν ὕστερον ἐν τοῖς ἐκεῖ τὸ, ὥμνυε πρὸς £u' αὐτὸν, πρῶτον 
ἐνταῦϑα s, δεύτερον δὲ τὸ ἐχεῖ πρῶτον, τὴν τῶν χτημάτων δηλαδὴ ὑπόδειξιν, τρίτον δὲ τὸ ἐκεῖσε 

δεύτε ἐρον τὸν περὶ τῆς Δωδώνης λόγον. οἷδε γὰρ ὃ πολὺς ὁήτωρ Ὅμηρος, ὡς διαφορὰν γραφῆς ποιεῖ 3o 

καὶ ἡ τῶν νοημάτων μετάταξις. ( Vers. 283.) ᾿Ιστέον δὲ € ὅτι τὸ ἤην ταυτόν ἔστι τῷ ἣν, πλεονασμὸν 

697 τοῦ ἢ παϑόν. (Vers. 284.) Καὶ Ort τὸ ἀγυρτάξειν, ἐξ οὗ χαὶ ὁ c ὕρτης, αἰτίξειν ἐν τούτοις ἔφη, 

20 

3o 

4o 

εἰπών" ( Vers. 272. ) ἄγ. εἰ κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσϑλὰ αἰτίζων, ἄλλο τι ὃν παρὰ τὸ πτωχεύειν. ἐχεῖνο 
γὰρ τῶν πάνυ ἀπόρων ἢν», οἷος Ὀδυσσεὺς ὁ φαινόμενος πτωχὸς χαὶ πρὸ αὐτοῦ 0 ρος. Ὅτι δὲ τὸ 

ἀγυρτάξειν xai ἀγείρειν λέγ erat, δῆλον i ἐχ τοῦ, ( Vers. 293.) ὅσα ξυναγείρατ᾽ Ὀδυσσεύς. ( Vers. 288,) 
To δὲ, ὥμννε πρὸς ἔμ᾽ αὐτὸν, τοιοῦτόν τι ὡς εἴ τις εἴπῃ, "νὴ τὴν σὴν ἱερὰν κεφαλὴν, καὶ οἷος ὁ τῆς 4o 

Ἥρας πρὸς τὸν Μία ὅρκος ἐν Ἰλιάδι, ἐπομνυμένης τὸ αὐτοῦ κουρίδιον VEGA (Vers. 296.) Περὶ δὲ 

Δωδώνης τῆς πολυϑρυλήτου καὶ προγέγραπται, x«i iv τοῖς τοῦ περιηγητοῦ δὲ δηλοῦται. μέμνηται δὲ 

αὐτῶν καὶ ἡ Ιλιάς. (Vers. 285. ) Ὅτι κερδαλέου ἀνϑρώπου ἔπαινον ὁ ξεῦνος ᾿Οδυσσεὺς ἑαυτῷ ἐπιλαλεῖ 
ἐν τῷ, ὡς περὶ κέρδεα πολλὰ χατὰ ϑνητῶν ἀνϑρώπων, χαϑὰ προε Sec, oió" Ὀδυσσεύς. οὐδ᾽ ἄν 
τις ἐρίσειε βροτὸς ἄλλος. λέγει δὲ οὕτως ἐν ἐπηκόῳ τῆς γυναικὸς, οἷα εὖ εἰδὼς ἑαυτόν. καὶ οὕτω λαλῶν 

τἀληϑὲς "καὶ νῦν περὶ ἑαυτοῦ φιλοτίμως καὶ οὐδὲ ἔξω μεγαλοπρεπείας. ( Vers. 486.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι 50 
τὸ, οὐδ᾽ ἄν τις ἐρίσοι βροτῶν ἄλλος, διασαφητικόν ἐστι τοῦ, περίοιδε κέρδεα πολλά. ᾧ γὰρ οὐκ ἄν τις 
ἐρίσειε χέρδεα εἰδότε, κέρδεα ἐκεῖνος περίοιδε. xci ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ταυτά εἰσιν ἄμφω. δῆλον γὰρ Ort 
ὃ τῶν ἄλλων περιττότερος εἰδέναι κέρδεω οὐδ᾽ ἂν ἔχοι τὸν ἐρίσοντα. ( Vers. 301.) Ὅτε κεῖται χθονε- 
χὸν ἐνταῦϑα τὸ ἄγχιγ οἷον, ὡς ὃ μὲν, οὕτως ἐστὶ σόος καὶ ἐλεύσεται ἤδη ἄγχε μάλα, τουτέστιν ἐγγὺς 

μετ᾽ ὀλίγον. διὸ χαὶ ἑρμηνεύων ἐπάγει" (Vers. 302.) οὐδὲ δηρὸν ἀπεσσεῖται. “Ὅτι δὲ “ἰολικὸν τὸ 60 
ἐσεῖται ἐκ τοῦ ἐσῶ ἐσοῦμαι, ἐδηλώϑη xci ἀλλαχοῦ. ( Ver s. 303.) Ὅτι τοὺς προδιασαψηϑέντας ὁ ὁρκῳ- 

μοτικοὺς πέντε στίχους, οὖς ον ἔφη πρὸ τούτων ὃ Ὀδυσσεὺς πρὸς Εὔμαιον, ὧν ἀρχὴ τὸ, ἴστω 
γῦν Ζεὺς ἱστίη v Ὀδυσῆος x«l ἑξῆς, λέγει καὶ νῦν πρὸς τὴν γυναῖ χα, διομνύμενος ὡς xol &,18066 
(Vers. 307.) περὶ ἀκριβῆ τριακάδα σεληνιωκοῦ μηνὸς ἐλϑεῖν τὸν ᾿Οδυσσέα οἴχαδε, ὁποία ἡ αὔριον" εἰ 
καὶ αὐτὸς ἀορίστως εἰπὼν, ἐπέχρυψεν αὐτήν" 7 Πηνελόπη δὲ, τοῦτο μὲν μὴ λογισαμένη, ἀποδεξα- 
μένη δὲ εἰ καὶ τοῦδε τοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται, ὑπισχνεῖται φιλότητά τε, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, 

πολλά τε δῶρα ἐξ ὧν ὃ ξένος μακαρίζοιτο ἂν. (Vers. 309.) ἐνταῦϑα δὲ κεῖται καὶ ὃ yap σύνδεσμος 

οὐχ E γῶν; ἀλλὰ πάντῃ ἀργὸς ἐν τῷ, αἱ γὰρ τοῦτο ξεῖνε ἔπος τετελεσμένον εἴη. ( Vers. 31.) εἶτα 

«ci δυσπιστοῖσα 1| γυνὴ, ὃ καὶ ἐθέλει πάντως 0 Ὀδυσσεὺς, ἐπάγει δυσελπιστίας ῥήματα καὶ ψόγον 
οἴκου δυσοικονομιήτου. φησὶ y«o* ἀλλά uot ὧδ᾽ ἀνὰ ϑυμὸν ὀΐεται, ἤγουν. φαίνεται, ὡς ἔσεταί περ, 
οὔτ᾽ ᾿δυσσεὺς ἔτι oixov ἐλεύσεται οὔτε σὺ πομπῆς τεύξῃ. ἐπεὶ οὔ TOL σημάντορές εἰσιν ἐν οἴχῳ, οἷος 
Ὀδυσσεὺς ἔσχε ust ̓ ἀνδράσιν, εἴ ποτ᾽ ἔην .Χ8» ξείνους αἰδοίους ἀποπεμπέμεν ἠδὲ δέχεσθαι. 0 δὴ mpu-. 

ϑυστερόν ἐστι. πρῶτον γὰρ τὸ δέχεσϑαι, * εἶτα τὸ ἀποπέμπειν, (Ver 8.907.) Ιστέον δὲ ὅτι τὴν ῥηϑεῖ- 10 
σαν τριακάδα οἱ ὕστερον ᾿Αττιχοὶ ἔνην ἐκάλουν καὶ νέαν, ὡς εἴ τις εἴποι παλαιὰν καὶ νέαν. τὸ uly γὰρ 
τῆς τριακάδος ἤδη πως πεπαλαιωται συμπαροιχώμενον τῷ πεφϑινηκότι wi. φασὶ γὰρ οἱ σχολιασταὶ, 
ἔνον καλεῖσϑαι τὸ παλαιὸν χαὶ παρῳχημένον, ὅϑεν DEAE U ἔνη δι᾿ ἑνὸς v, εἰ καί τινες διπλάζουσεν 

αὐτὸ, καϑὰ ᾿ὑποδηλοῖ x«i τὸ, ἔςτ᾽ &vijgu παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ, τὸ χαὶ ᾿Ιωνιχῶς μὲν ψιλούμενον, παρά 
Cc 3 
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τινῶν δὲ δασυνόμενον, ot καὶ τὸν ἔνον ἐδάσυνον. ἀλλ, ὃ περ ἐλέγετο προσεχῶς , τὸ μὲν τῆς τριαχάδος, 
ὡς εἴρηται ᾧχετο, τὸ δὲ νῦν ἀπήρξατο ἐν τῇ ἔνῃ, Y τίς ἐστι νουμηνία. ὅϑεν καὶ μόσχος ἡ τοιαύτη 
λέγεται ἀρχὴ τοῦ μηνὸς παρὰ τῶν τινὲ παλαιῶν. ἐπίτηδες δὲ ὁ ποιητὴς τοιαύτην ἡμέραν τὴν καὶ ἐσομέ- 

γὴν, ὡς ἐῤῥέϑη, αὔριον ἐπελέξατο τῇ τοῦ Οδυσσέως ἐπανόδῳ, ἵνα τι σχοίη φιλοσοφήσειν ἐν τοῖς ἑξῆς 

χαὶ περὶ ἡλιακῆς ἐκλείψεως, ἢ οὐχ ἐν ἄλλῳ γίνεται καιρῷ, ἀλλ ἐν αὐτῇ συνόδῳ ἡλίου χαὶ σελήνης. 

Ὅτι δὲ τὸ ἔνη xai νέα βούλεται λέγειν τὴν οἱονεὶ παλαιὰν xci véav, δηλοῖ καὶ ὃ χωμιχὸς, ἔνϑα παίζων 

φησὶ περὶ αὐτῆς, πῶς ἂν ἡ αὐτὴ γένοιτο γραῦς τὲ καὶ νέα γυνή; (ere 317.) Ὅτι ἀκούσασα ἤδη Πη- 

20 γελόπη &x τοῦ ξένου Οδυσσέως, ὡς τὸ κλέος αὐτῆς οὐρανὸν “εὐρὺν 1 ἱκάνει, Ape i ἀγαϑὴ φανῆ- 
vet αὐτῷ. ἔτι δὲ καὶ περιαυτολογεῖ ἠρέμα καὶ αὐτὴ, καϑὰ καὶ πρὸ ὀλίγων ὁ ξεῖνος. γράφει γοῦν 
Ὅμηρος, ὡς ἐχέλευσε ταῖς ἀμφιπόλοις ἀπονίψαι τοῦτον καὶ κατευϑεῖναι εὐνὴν, ἤτοι στρῶσαι. 10 
(Vers. 318.) ἣν δὴ εὐνὴν καὶ ἑρμηνεύων δέμνια quoi καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα, ὡς ἂν εὖ 

ϑαλπιόων ἢ ὑφὲν εὐϑαλπιόων χρυσόϑρονον ἠῶ ἵκηται. ( Vers.520.) ἠῶϑεν δὲ μάλα 5oc τουτέστιν ἐν 
ὄρϑρῳ, καϑὰ πολλαχοῦ κεῖται, λοέσσαι TS χρίσαί τε ἅ πὲρ οἰχεῖα εἰς ξένου ὑποδοχὴν λέγεσθαι. 
(Ver s. $22.) εἶτα ἐπάγει ἡ γυνὴ καὶ ἀπειλὴν κατὰ ἐπηρείας τῆς εἰς τὸν ξένον, εἰποῦσα " τῷ δ᾽ ἄλγιον 
ὃς ἂν τοῦτον ἀνιάζῃ uio por οὐδέ τι ἔργον ἐνθάδ᾽ ἔτι πρήξει" ἢ καὶ ἄλλως, οὐδέ τοι ἔργον 
ἐνθάδε τι πρήξει μάλα πὲρ κεχολωμένος αἰνῶς. DR 325.) καὶ εὐθὺς ἐπισυνείρουσα περιαυτογικῶς 
ὡς ἐῤῥέϑη, ἔπαινον ἑαυτῆς φησί" πῶς γὰρ ἐμεῦ σὺ ξεῖνε δαήσεαι εἴ τι γυναικῶν ἀλλάων περίειμι νόον 

x«i ἐχέφρονα μῆτιν, & εν ἀὐσταλέος κακὰ εἱμένος ἐν μεγάροισι δαινύῃ; ( Vers. 528.) τούτοις δὲ ἐπι- 
πλέκουσα καὶ γνωμικὸν προτρεπτιχὸν εἰς πρᾳότητα φησίν" ἄνϑρωποι δὲ μινυνϑάδιοι τελέϑουσιν" ὃς μὲν 
ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ, τῷ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε᾽ ὀπίσω Gug* αὐτὰρ τεϑνεῶτί 20 

So j^ ἐφεψιόωνται ἅπαντες" 0g δ᾽ ἂν δηλαδὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἀμύμων καὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῆ, τοῦ 
μέν τὲ χλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσι πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους, πολλοὶ δέ μιν ἐσθλὸν ἔειπον. ὥς τὲ φησὶ 
χἀμοὶ τὸ κλέος ἐσθλὸν, εἰ οὕτω ποιῶ. ποιῶ δὲ πάντως, ὡς καὶ σὺ φὴς ὃ ξεῖνος" χαὶ οὕτω μὲν 
αὐτὴ πειστιχῶς. ὃ δὲ ξεῖνος Ὀδυσσεὺς ἀναίνεται τὴν ξενίαν αὐτῆς ταύτην, ἐν οἷς ἐρεῖ πιϑανῶς. 
(Vers. 326.) Τὸ 02, περίειμι νόον xai ἐχέφρονα μῆτιν, μαρτυρεῖ καλῶς περίφρονα τὴν Πηνελόπην λέγε- 
σϑαι. (Vers.3525.) Τὸ δὲ δαήσεαι χαινῶς γενικὴ συνέταξεν, εἰπών" πῶς γὰρ ἐμεῦ δαήσεαι, ποιεῖ 
δὲ τοῦτο καϑ' ὁμοιότητα τοῦ εἰδέναι, 0 x«l αὐτὸ γενικῇ ποτὲ συντάσσεται. ( Vers. 3a]. ) «Αὐσταλέος 
δὲ χαὶ κατὰ διάλυσιν ἀὐσταλέος ὃ αὐχμῶν, ἀπὸ τοῦ αὔω, ἐξ οὗ καὶ ὃ αὐχμὸς καὶ ὁ αὐχμηρός. ἔοικε 698 
δὲ ἀπὸ τοῦ τοιούτου «ὔω προὔπάρχειν δισύλλαβον παράγωγον καὶ ὃ αὐτὸς, ἐξ οὗ αὖϑις ὃ αὐστηρὸς 
χαὶ ὃ αὐσταλέος. πάντως δὲ αὐσταλέος ὁ μὴ λοεσσάμενος χαὶ χρισάμενος. Ὁ δὲ καχὰ εἱμένος χαχοεί- $0 
pov ἂν εἴη. ( Vers. $29. ) Ὁ δὲ ἀπηνέα εἰδὼς ἑ ἑτεροῖος τοῦ ἁπλῶς ἀπηνέος ἐστὶ, χαὶ ὁ ἀμύμονα εἰδὼς 

τοῦ ἁπλῶς ἀμύμονος. ἀπηνέα μὲν Paris 2e ἀμύμονα ἔργα οἶδεν ὃ περὶ τὰ τοιαῦτα ἤδη ἐπιστήμων. 

ἀπηνὴς δὲ χαὶ ἀμύμων οὐχ ἐξ ἀνάγκης ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ χαὶ Ó μή πω τέλειος εἰς τὸ κακὸν, μηδὲ κατὰ 

4orüv ποιητὴν μαϑὼν ἔργα χαχά. *( Vers.331.) Περὶ δὲ τοῦ ἑψιῶσϑαι προείρηται ὅτι λοιδορίαν 
ἡ λέξις δηλοῖ" ὥςτε τοιοῦτον καὶ τὸ ἐφεψιόωνται, ἀντὶ τοῦ λοιδοροῦνται, ἐμπαίζουσιν, ἐφήδονται. 
ΟΥ̓ οὐδ. 533.) Τὸ δὲ χλέος διαφορέουσιν ἀντὶ τοῦ διαφέρουσι, διακομίζουσι πανταχοῦ. ὅϑεν καὶ συν- 
διαφέρειν τὸ συνυπομένειν. εἴρηται δὲ ὡς ἐκ μεταφορᾶς τῶν φορτηγῶν. ὃ μέντοι χωμιχὸς ἐν τῷ διὰ- 
φορήσω cs ἑτεροίαν δηλοῖ σημασίαν τῆς λέξεως, ᾧ καὶ 1j συνήϑεια ἕπεται. ( Vers. 554.) Τὸ δὲ, πολ- 
Aoi μιν ἐσϑλὸν ἔειπον, ἀχριβῶς ἐῤῥέϑη, ὡς μὴ δυνατὸν ὃν ὑπὸ πάντων ἐπαινεῖσθαι τινὰ, ὥς περ 
οὐδὲ) γνωρίξεσθαι. C Vers. 337.) Ὅτι τραχυτέρου βίου ἐπιλογὴν δηλοῖ τὸ, ἤτοι ἐμοὶ χλάϊναι χαὶ ῥήγεα 40 

σιγαλόεντα ἤχϑετο, oft πρῶτον τόδε τι γέγονε. χείω δ᾽, ὡς τὸ πάρος πεῤ ἀὕπνους γύχτας ἴαυον. πολ- 
50 λὰς γῶο δὴ νύχτας ἀξικελίῳ ἐνὶ χοίτῃ Ἄζεσα, ἤτοι ἀνέπνευσα., xci τ᾽ ἀνέμεινα ἐύϑρονον "Ho δῖαν, 

οὐδέ τί Pbi ποδάνιπτρα ποδῶν ἐπιήρανα ϑυμῷ γίγνεται, οὐδὲ γυνὴ ποδὸς ἅψεται ἡμετέροιο. λέγει δὲ 
ταῦτα Ὀδυσσεὺς, ἐθέλων ἕως αὔριον ἐπὶ σχήματος μένειν, ἵνα μή ποϑὲν ὑποπτευϑῆ, ὀκνῶν δὲ xai 
νίψασθαι διὰ τὸ κατὰ τῶν δμωΐδων βαρύνεσθαι. διὸ καὶ ἀπαρνεῖται γυναῖχα ποδὸς ἅψασθαι, αὐτοῦ 
δηλαδὴ, ot" ἁπλῶς οὐδεμίαν" (Vers, 545:) ἀλλ᾿ ἐκ τούτων, αἵ, φησι, δῶμα καταδρήστειραι ἔασιν, 
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εἰ μὴ τις γρηῦς ἐστὶ παλαιὴ κέδν εἰδυῖα, (Vers. 347.) ἥ τις δὴ τέτληκε τόσσα φρεσὶν ὅσσα τ᾽ ἐγώ περ, 
κατὰ τὸ ἃ "νάλογον χαὶ δυνατὸν χαὶ ἐγχωροῦν δηλαδή. πῶς γὰρ ἂν ἄλλως γυνὴ εὑρεϑείη τετληκυῖα 60 

τόσα φρεσὶν ὅσα ὁ παρὼν ξένος; ( Vers. 348.) τήνδε δ᾽ ἄν, φησιν, οὐ φϑονέοιμι ποδῶν ἅψασϑαι 

ἐμεῖο. καὶ δὴ γίνεται οὕτω. xci νίπτει αὐτὸν μετ᾽ ὀλίγα ἡ περίφρων. Εὐρύκλεια, γρηῦς πυχινὰ φρεσὲ 

μήδεα ἕχούσα, ὃ ταυτόν ἐστ τῷ, κεδνὰ εἰδυῖα" ὀλιγηπελέουσα. ὡς ἐρεῖ ὃ ποιητὴς (Vers. 556.) 

τουτέστιν ἀσϑενῶς ἔχουσα χαὶ ἤδη ὀλίγη πέλουσα κατὰ τὸ είναι, καὶ κατά γε τοῦτο τετληκέναν δοκοῦσα 807 

φρεσὶν ὅσα zai Οδυσδέύς. τλήμονες 7e οἱ πάνυ γέροντες καὶ πολλῶν καχῶν ἴδρυες. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὲ 

μαῖα ἣν ποτὲ τῷ ̓ Οδυσσεῖ, ὡς δηλοῖ τὸ; ἢ) κεῖνον δύστηνον drgegsv ἠδ᾽ ἀτίταλλε δεξαμένη χείρεσσιν 

ὅτε μιν πρῶτον TÉAE μήτηρ. μαίας δὲ ταῦτα πάντα ἴδια. Qum s. 948.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι φίλα ᾿Οδυσσεῖ 

10 φανοῦνται τὰ τῆς τοιαύτης γραὺς, χαὶ εὐτυχῶς αὐτῷ ἐπιλέξεται ἡ Πηνελόπη ταύτην. ἐϑέλει γὰρ ὃ ποιη- 

τὴς γυναῖχα πλάσασϑαΐ τινὰ ἐκ τῶν ἔνδον καὶ οἰχειοτέρων καὶ μάλιστα δυναμένων, ἢ καὶ αὐτὴ συναντε- 

λήψεται τῶν ἔργὼν τῷ Ὀδυσσεῖ ἐν τοῖς ἐφεξῆς: ἐπιζρίνει γοῦν τατύην ὡς χφησιμωτάτην. χαὶ τοίνυν 

ἀναγνωρίσει μὲν αὐτὴ ὡς ἔχπαλαι εἰδήμων τὸν φίλτατον τρόφιμον ᾿θδυσσέα νίπτουσα, ὡς ἐφεξῆς ῥηϑή- 

σεται. καὶ ὁρμήσει μὲν ἐκλαλῆσαι τὸ πρᾶγμα ὑφ ̓ ἡδονῆς; οὐ δυνήσεται δὲ οἷα ὀλιγηπελέουσα, χαϑὰ-. 

εἴρηται. τὸ γῆράς τὲ γὰρ ἐφέξει, αὐτὴν τοῦ λαλῆσαι, καὶ μὴν καὶ ἡ παρ᾽ ἐλπίδας χαρὰ ὁποῖα τὰ τῶν 

γερόντων, oUg καὶ τοῦ ζὴν ἔσϑ᾽ ὅτε ἀπάγει τὸ πολὺ τοῦ χαίρειν. χαὶ Ἰθδυσσεὺς δὲ ἐπαναστὰς χωλύσεν 

αὐτὴν ὁᾳδίως διὰ τὸ 0Àt "γηπελέειν. xci αὐτὸς μὲν ἱκετεύσει σιγᾶν, ἡ δὲ πείσεται οἷα φίλη μαῖα. χαὶ το 

οὕτως ἐχεμυϑήσασα τοῦ λοιποῦ ἡ γραῦς ἔστωι τῷ Οδυσσεῖ κατὰ τῶν μνηστήρων καὶ αὐτὴ ἐν καιρῷ χρή- 

cuoc. Καὶ τοίνυν ᾿Οδυσσεὺς μὲν οὐχ ἂν ἴσως δοκοίη ὀχέψασθιαι καλῶς ὑπὸ τοιαύτης γυναικὸς τοὺς 

20 πόδας νίψασθαι, οἷα αἱρούμενός, φασὶ, τὴν δυναμένην ἐκ τῆς ἐπισήμου γνωρίσαι αὐτὸν οὐλῆς. διὸ 

χαὶ ἀϑετεῖται ὃ τοιοῦτος τόπος παρὰ τῶν παλαιῶν. ὃ μέντοι ποιητὴς εὐμεϑόδως εἴτουν εὐπλάστως διὰ 

τοιαύτης γραὸς τὸν ̓ Οδυσσέα νίψας αὐτὸν μὲν οὐδὲν βλάψει, πιϑανῶς πλάσας τὸ πᾶν χαὶ εὐτυχῶς 

ἀπαλλάξας αὐτόν. ἣν γὰρ τῷ ὄντι ἀναγκαῖον ἔχειν χαὶ γυναῖκα ἐχ τῶν ἔνδον, ὡς ἐῤῥέϑη, συναιρουμέ- 

699 viv αὐτῷ. εἰ δ᾽ ἴσως καὶ ἐξ ἱστορίας τοῦτο ἔχει ὃ ποιητὴς, οὐκ ἂν ἑτέρα εὑρέϑη κρείττων εἰς τοιοῦτον 

Epyov ἤ nto n Εὐρύκλεια. Σημείωσαι δὲ καὶ τὸν τόπον τοῦτον εἰς παράδειγμα βουλεύματος οὐκ εὖ μὲν 

ἐσχεμμένου, εἰς ἀγαϑὸν δὲ ἐκβάντος. ἰδοὺ γὰρ, ᾿Οδυσσεὺς εἰ καὶ γραῦν οὐ καλῶς: ἐπελέξατο τὴν δυνα- 

μένην ἀναγνῶναι αὐτὸν, ἀλλ ὅμως εὐτυχῶς ἔσχεν ἀναγνωρισϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῆς. πολλὰ γὰρ τῇ μμηστῆθο- 

χτονίᾳ καὶ ἡ τοιαύτη συνήνεγκε γραῦς Εὐρύχλεια. καὶ ταῦτα μὲν ovx ἔξω A0yov. ( Vers. 568. ) ὁ δὲ 

ξένος χαν"ταῦϑα Κρήτης μέμνηται, περιφράσας αὐτὴν ἐκ τῶν κατ᾽ αὐτὴν ὀρέων. φησὶ γάρ᾽ ὅτε πρῶτον 20 

ὅο Κρήτης ὕρεα νιφόεντα γνοσφισάμην ἐπὶ νηὸς ἰὼν δόλιχηρέξμου. ἣν ἐξ Ὁμήρου λαβόντες οἱ ὕστερον 

μακρὰν νῆα φασί. (Vers. 567. ) Τὸ δὲ, χλαῖναι καὶ on τὰ ἤχϑετο, Αἰλικὸν σγῆμα καὶ Δωρικόν. καὶ 

εἰσὶ παρὰ Πινδάρῳ τοιαῦτα πολλα. ᾿“ττιχὸς δὲ ἀνὴρ οὐκ c» σὕτω φράσοι, ἀλλὰ διὰ τὰς χλαίνας 

ἐρεῖ ἂν ἤχϑοντο πληϑυντιχῶς. ( Vers UA ) τὺ δὲ ̓ “γοσφισάμην ἀντὶ τοῦ ἀφῆκα, γόσριν ἐποιησάμην. 
Ὁ ΘΗ 3540.) Τὸ δὲ, ἀὕπνους νύχτὰς ἴαυον καὶ τὸ, πθλλὰς δὴ vites ἀεικελίῳ ἐνὶ κοίτῃ ἄεσσα, τῆς 

αὐτῆς ἐννοίας εἰσί. (Vers. 543.) Ποδάνιπτρα δὲ ἢ αὐτὴν λέγει τὴν νίψιν τῶν ποδῶν" ἢ τὸ ὕδωρ, ᾧ πό- 

δας νίπτονται, 0 καὶ ἀπόνιπτρον ἔλεγον, ὡς χαὶ ὃ κωμικὸς ἐν ̓ Ἡχαρνεῦσι δηλοῖ. ̓ Ιστέον δὲ ὃ ὅτι, καϑάπερ 

ἐν τῷ, βοῶν ἐπιβουχόλος ἀνὴρ, περιττεύει τὸ βοῶν, καὶ ἐν τῷ, οἶνον οἰνοχοεῖ, τὸ οἶνον, x«i ἐν τῷ, 

αἰπόλος αἰγῶν, τὸ αἰγῶν" αἰπόλος γὰρ οὐδενὸς ἄλλου ζῴου" λέγεται, ἀλλὰ μόνων αἰγῶν" οὕτω καὶ 

ἐνταῦϑα παρέλκει τὸ ποδῶν ἐν τῷ, ποδάνιπτρα ποδῶν. διὸ μετ᾽ ὀλίγα ἠρκέσϑη εἰπὼν οἰσομένη ποδάνι- 

40 πτρα. καὶ εἴρηταν περὶ τῶν τοιούτων ἐν "Eoi εἰδ ὅσον ἐχώρει. Τὸ δὲ, ἐ ἐπιήρανα θυμῷ, χρεῖττον οὕτω 

γράφεσθαι ἤ περ ἐπίηρ᾽ ἀνὰ ϑυμῷ: 7 γὰρ ἀνὰ πρόϑεν σιὰ οὐχ εἴωϑεν ἁπλῶς ἐπὶ τοιούτων σημαινομέ- 3o 

»ov δοτικῇ συντάσσεσϑαι. ἔστι δὲ πρωτότυπον τοῦτο τοῦ ἐπίηρα. ἐντεῦϑεν γὰρ ἐχεῖνο γίνεται ἄποκο- 

πὲν, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. (Vers. 348.) Τὸ δὲ, οὐ φϑονγέοιμι ποδῶν ἅψασθαι, ἀντὶ τοῦ οὗ 

μεμφοίμην. πολλαχοῦ γὰρ ὃ φϑόνος χαὶ ἐπὶ μέμψεως ἁπλῶς τίϑεται. (Vers. 550.) Ὅτι € ἔπαινος ἀγα- 

ϑοῦ ξένου" τὸ, ξεῖνε φίλε, οὔ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ὧδε ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων ἐμὸν ἵχετο δῶμα, 
ὡς σὺ μάλ᾽ εὐφραδέως πεπνυμένα Tice "ἀγορεύεις. ( Vers. 551.) ἔστι δὲ φιλίων ὃ ὃ φίλτερος, καὶ γίνεταε 
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40 ix τοῦ φίλος ὁμοίως τῷ, χάλλος καλλίων. κεῖται δέ που χαὶ ἀλλαχοῦ παρὰ τῷ ποιητῇ. roU*rov τὸ ὑπερ: , 

ϑετιχὸν “παρὰ “Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, pet ἐχγόνων. 'Ioréov δὲ Ori ἄρχεται χαὶ ὁ ῥηϑεὶς λόγος τῷ 

ποιητῇ ἀπὸ τοῦ γὰρ συνδέσμου" ξεῖνε φίλε, οὐ γάρ πώ τις ἀνὴρ καὶ ue, ὡς ἐγράφη προσεχῶς. L δὲ 

ἀπόδοσις αὐτοῦ μετὰ στίχους τρεῖς ἐν τῷ, ἔστι δέ μοι γρηὺς xai ἑξῆς, ἵνα λέγη, ὡς ἐπεὶ οὔ πώ τις 
χατὰ σὲ πεπνυμένος ἀνὴρ ἦλϑεν, ἔστι δέ μοι γραῦς τοιάδε ἀπονέψουσά σε. (Vers. 358. ) Ὅτι πάνυ 

ἀστείως Ὅμηρυς ποιεῖ τὴν Πηνελόπην ἐκ τοῦ παρατυχόντοβ εἰπούσιςς τῇ ui c LvovzAeiq νόημα ἐρεϑὲ- 

5ocrixüv αὐτῆς εἰς τὸ τὸν ξεῖνον περιἐργάσασϑαι ἄκρι *gog, μεϑοδεύσας καὶ τοῦτο δεξιῶς ἐπ᾽ ̓ ἀναγνωρι- 

σμῷ τοῦ ᾿Οδυσσέως. φησὶ γάρ" viyov σεῖο ἄνακτος ὁμήλικα. xci που Οδυσσεὺς ἤδη τοιόσὸ᾽ ἐστὶ πόδας, 

τοῖος δέ τε χεῖρας. (Vers. 560.) οὐχ ὅτι τοιοῦτος ἣν φύσει, ἀλλ᾽ ἴσως νῦν τοιοῦτος διὰ κάκωσιν, ὁποῖοι 700 
τινὲς καὶ οἱ προῤῥηθέντες ὠμογέροντες. διὸ καὶ ἐπάγει γνωμικόν" αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ κατα- 10 

γηράσκουσι. Καὶ Ὅμηρος μὲν οὕτω φυσικῶς εἶπε. Θεόκριτος δὲ, ὡς καὶ προεγράφη, τὸ Ong. αἶψα 
θο εἰς μίαν ἡμέραν ὁρίσας φησίν" οἱ ποϑοῦντες ἐν ἅματι γηράσκουσι. Παίζει δὲ, καὶ ὁ "χωμικὸς διά 

τινος γραὸς, χαϑὰ καὶ αὐτὸ ἐγράφη, πολιὰν ἐχείνην ταχὺ διὰ μιᾶς ἡμέρας γενέσϑαι λέγων ὑπὸ δῆϑεν 
ἄλγους τινός. ὃ δὲ «Τιβάνιος καὶ αὐτὸς ἐντεῦϑεν ποϑὲν λέγει χατὰ σχῆμα ὑπερβολῆς, ὡς ὑπὸ λύπης 

18θδέσχάτης χαὶ πολιὰς ἐξαίφνης ἔφυσα. Ὅρα δὲ *ürc Ὅμηρος μὲν χαχότητα νῦν λέγει τὴν κάχωσιν, ᾿ Ἡσίο- 

δὸς δ᾽ ἐπὶ κακίας τὴν λέξιν τίϑησιν ἐν τῷ, τὴν μέντοι κακότητα xai ἰλαδὸν ἐστιν ἑλέσϑαι. ᾿Ιστέον δὲ 

xci ὅτι ἐπὶ τῷ δηϑέντι λόγῳ τῆς Πηνελόπης πάντως ἂν ᾿Οδυσσεὺς διαχέοιτο ὡς λαλούσης μέν πως τάλης- 

$i, pr γινωσχούσης δέ. λίαν γὰρ εὖ 0 ποιητὴς ἐσχημάτισε καὶ «vro. (Vers.361.) Πένϑους φράσις 

τὸ, γρηῦς δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα, δάχρυα D ἔκβαλε ϑερμὼ, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν. ἔειπεν" ᾧ μοι 

το ἐγὼ σέο τέκνον ἀμήχανος. “ὐρύλχλεια δὲ ταῦτα λέγει πρὸ τοῦ νῖἴψαι τὸν δισπότην, ὃν καὶ ϑεουδέα 20 

ϑυμὸν ἔχειν φησὶ καὶ πολλὰ μηρία κῆαι καὶ ἐξαίτους ἑχατόμβας, ( Vers. 567. ) ἀρώμενον, ἕως. ἵχοιτο 

γῆρας λιπαρὸν, τὸ χαὶ ἀλλαχοῦ ῥηϑὲν : ϑρέψαιτό τε φαίδιμον υἱόν. τὰ ἐν τοῖς ἐν βίῳ εὐχταῖα, 
(Vers. 370.) εἶτα xci ὡς νοήσασα τὴν αἰτίαν δι᾽ ἣν ̓σδυσσεὺς ἀποπροσποιεῖται νιφϑῆναι ὑπὸ τῶν 
δμωῶν καὶ ἅμα xal καταλέγουσα ἐχείνων, φησίν" οὕτω που καὶ ἐχείνῳ ἐφεψιόωντο γυναῖχες ξείνων 

Ὡοτηλεδαπῶν, ὡς σέϑεν αἱ κύνες αἵδε καϑεψιόωνται. ἅπασαι. τάων νῦν λώβην τε καὶ αἴσχεα "πόλλ᾽ ἀλεεί- 701, 

vov οὐχ ἐάᾳς νίζειν. Καὶ οὕτω μὲν ἡ γραῦς νοεῖ κατὰ τὸν νοῦν τοῦ ξείνου. Ὅμηρος δέ ye παρανοεῖν 

αὐτὴν ἀφεὶς ἄλλα βούλεται. οὐ γὰρ διὰ μῖσος μεϑοδεύει τὰ κατὰ τὴν Εὐρύχλειαν, ἀλλ ὅτι, ὡς χαὲ 
προείρηται, δέεται αὐτῆς εἰς τὰ ἐφεξῆς. Ὅρα δὲ καὶ νῦν ἐν τῷ ἐφεψιόωντο καὶ καϑεψιόωνται, ὡς λέξις 

ἐστὶ τὸ ἑψιᾶσϑαι χαιρία κατὰ ποίησιν, δηλοῦσα διάϑεσιν παιγνήμονα. ἐπεὶ καὶ ἕψια, φασὶ, τὰ παί- 

γνια, ὅϑεν τὸ ἑψιᾶσϑαι. ταυτὸν δὲ ἐφεψιᾶσϑαι καὶ καϑεψιᾶσϑαι, ἐπεὶ, ὡς xai προεσημειώϑη, iv 3o 

3o πολλοῖς ἡ int πρόϑεσις τῇ κατὰ ἰσοδυνα"μεῖ. Τὸ δὲ ἐφεψιόωντο ἢ χρόνος ἐστὶ παρῳχημένος ἀντὶ ἐνε- 

στῶτος ἢ ἐμφαίνει ἀπηλ πικέναν τὴν γραῦν uv τὸν ᾿Οδυσσέα. διὸ παλαί ποτε αὐτὸν ἐφεψιᾷσϑαι, φησίν. 

εἰ δὲ γράφεται. ἐφεψιόωνται, δυσμετρίαν ἔχει. (Y erecRa.. Τοῦ, δὲ ὀλοφυδνὸν ὀλοφύζω ἐστὶ τὸ πρω- 
τότυπον χατὰ ᾿Ἡρῳδιανὸν, ὡς δεδήλωται καὶ ἐν τοῖς περὶ τοῦ κνυξζώσω γραφεῖσι. ( Vers. 567.) Τὸ 

δὲ, ἕως ἵχοιτο, «vri τοῦ ὕπως χαὶ νῦν Artus. τὸ γὰρ κοινὸν, ὡς ἵχοιτο, ἤγουν ἵνα καταλάβῃ. 

ἀλλαχοῦ δὲ τὸ αὐτὸ καὶ εἵως εὕρηται ὡς τὸ τέως τείως. (Vers. 374. ) Ὅτι προϑυμηϑεῖσα ἡ 7 γραῦς μαῖω 
4o "Εὐρύκλεια γῖψαι τὸν ξένον δεσπότην, ὡς ἐχελεύσϑη πρὸς τῆς δεσποίνης φησίν" ἐμὲ δ᾽ οὐκ ἀέχουσαν 

ἄνωγεν, ἀλλὰ δηλονότι ἑχοῦσαν διὰ τὴν εὐθὺς ῥηθϑησομένην τοῦ ξένου ὁ ὁμοιότητα πρὸς τὸν Ὀδυσσέα, 

τῷ σε πύδας νίψω uot αὐτῆς Πηνελοπείης καὶ σέϑεν εἵνεκα.  ( Vers. 5771: ) ἐπεί μοι ὁρώρεται ἔνδοϑι 

ϑυμὸς κήδεσιν. εἶτα ἑρμηνεύουσα τὸ, ὀρώρεταί, μοι ϑυμὸς, "λέγει ὡς πολλοὶ δὴ ξεῖνον ταλαπείριον 40 

ἐνθάδ᾽ (xovro, ἀλλ oU πώ τινά φημι ἐοικότα ὧδε ἰδέσθαι, ὡς σὺ δέμας φωνήν τὲ πόδας τ᾽ ̓ Οδυσῇϊ 702 

50 ἔοιχας. [οιχε γὰρ ἡ μὲν “Πηνελόπη αἰδημόκνως προσβλέπειν xal οὐ χατὰ τὴν αὐτανεψίαν “βλένην, 
περιεργότερον δὲ ἡ μαῖα ἐπιβάλλειν τὴν ὄψιν ὕλῳ τῷ ξένῳ xci ἀκριβέστερον διακεῖσϑαι τὰ εἰς εἰχασμὸν 
act εἴδους περιεργίαν. Ὅϑεν σημείωσαι, ὡς ἡ παρὰ τῆς ̓ 4ϑηνᾶς ἀλλοίωσις τοῦ Οδυσσέως οὐδὲν ἦ qv 
ἄλλο ἢ τεχνικὴ ἐπίχρυψίς. τις αὐτοῦ, μεϑοδευϑεῖσα. ὡς ἐνεχώρει πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ μὴ δει- 
ψοὺς ἀνασκαλεύειν γνωριμότητα. ὃ μέντοι “ἄργος ὃ χύων ἀχριβὴς ὧν αἰσϑέσϑαν καὶ νῦν δὲ ἡ γραῦς 
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μαῖα ἔγνων τὸν Ὀδυσσέα. ( Vers.383.) αὐτὸς δέ 7t xci πάλιν ἐπικρύπτειν ἑαυτὸν Ἀπειρώμενος χαὶ θο 
μηδὲ ἀφιεὶς τὴν γραῦν φιλοτιμότερον πλατύναι τὰ σημεῖα φησὶ πάνυ δεξιῶς" ὦ γρηῦ, οὕτω φασὶν, 
ὅσοι ἴδον ὀφϑαλμοῖσιν ἡμέας ἀμφοτέρους, μάλα ἰχέλω ἀλλήλοιϊν ἔμμεναι, ὡς σύ neo αὐτὴ ἐπιφρο- 

véovo' ἀγορεύεις. Καὶ ὃ μὲν Ὀδυσσεὺς οὕτω “δεινῶς ὁμολογεῖ μὲν τὴν ὁμοιότητα, μὴ εἶναι δέ quow1869 

αὐτὸς ᾿Οδυσσεύς. οὐκ ἔχει δὲ καὶ τὴν γραῦν πειϑομένην, ἀλλ ἐνδομυχοῦσα τὸν γνωρισμὸν ψηλαφήσει 
τὴν οὐλὴν ἐν τῷ τὸν Ὀδυσσέα νίπτειν καὶ γνώσεται ταληϑές. εἰ δὲ καὶ Ὀδυσσεὺς ἷζεν ἀπ᾿ ἐσχαρόφιν, 

( Vers. 389.) ποτὲ δὲ σκότον ἐτράπετ᾽ αἶψα, ἤγουν ἀπεστράφη πρὸς τὸ σκοτεινὸν ὀϊσάμενος κατὰ ϑυ- 
μὸν, ( Vers. 391. ) μή ἑ λαβοῦσα οὐλὴν ἀμφράσαιτο, τουτέστιν ἀνανοήσοι καὶ οὕτως ἀμφαδὰ ἔργα 

γένοιτο, ἀλλὰ τὴν μὲν Πηνελόπην οὕτω ποιήσας “λήσεται. 7) γραῦς δὲ τὸν δεσπότην γνώσεται ἁψαμένη 10 

τῆς οὐλῆς ἐχούσης, ὡς εἰκὸς, καί τινα κοιλότητα. ( Vers. 589.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ τὸν Ὀδυσσέα ἀπ᾽ ἐσχα- 

ρόφιν ποτὶ σκότον τραπῆναι ᾿Οδυσσεῖ μὲν ἄλλως κατεπράχϑη, ὡς ἂν δηλ αδὴ, μὴ ἐπιγνωσϑῇ τῇ γραὶ ἐν 

φωτὶ ὧν, Ὁμήρῳ δὲ ἄλλως εἰς πιϑανολογίαν τὸ πλάσμα συντελεῖ. οὕτω γὰρ ἐπιχρύπτεται ἡ γενησομένη 

τῆς γραὸς λειποϑυμία, ἡ τοῦ γενείου τοῦ Οδυσσέως ἁφὴ, ἡ τοῦ Ὅδυσσέ το αὖϑις λαβὴ ἐκείνης ἐκ τοῦ 

φάρυγγος, καὶ τὰ ἄλλα, ὧν οὐδὲν πιϑανῶς ἂν γεγόνοι, εἴ περ πρὸς φῶς "τετραμμένος Ὀδυσσεὺς ἀπε- 20 
γίπτετο. ( Vers. 591.) Ὅτι δὲ ἡ οὐλὴ παρὰ τὸ ὕλον γίνεται ὡς ἐπιγινομένη ἕλκει ὁλωϑέντι, τουτέστιν 
εἰς ὁλότητα ἐλϑόντι, δῆλον. καὶ ὅτι ψιλοῦται διὰ τὴν ᾿Ιωνικὴν τοῦ ὃ ἐπένϑεσιν, καὶ ὅτι ὀξύνεταν 
πρὸς διαστολὴν τῆς οὔλης τριχὸς, καὶ ὅτι ἀπ᾽ αὐτῆς τὸ ὕπουλον γίνεται, ὡς προγέὲ) ραπται- 
( Vers..576. ) TO. δὲ, σὲ πόδας γίνω, ὅμοιον τῷ. κέ σε φρένας ἵχετο πένϑος, χαὶ τοῖς ὁμοίοις. λέγει 

γὰρ ἢ) ὅτι Gs κατὰ τοὺς πόδας γίνω, jj σὲ ἤγουν τοὺς πόδας, οὐ μὴν ὅλον τὸν ξένον, ἢ XGT ἀντίπτω- 

σιν νίψψω σου τοὺς πόδας. ( Ver S. 577. ) Τὸ δὲ, σέϑεν εἵνεκα, ἤγουν διὰ "σὲ, ὡς ἐοικότα δηλαδὴ τῷ 30 

Ὀδυσσεῖ, 0 περ ἐδήλου ἀνωτέρω καὶ ἐν τῷ, οὐκ ἀέχουσαν. Τοῦ δὲ ὁ ὀρώρεται ὃ ἐνεστὼς ἀναδρομὴν ἔχει 
“παρακειμένου εἰς ἐνεστῶτα. ἐκ τοῦ ὄρωρα γὰρ τὸ gogo, ἐξ οὗ τὸ ὀρώρεται. οὕτω δὲ καὶ τὸ προσαρή- 
θέται ἐν ᾿Ησιόδῳ ἐκ τοῦ ἄρηρα ἀρήρω γίνεται, ὁμοίως καὶ ἐκ τοῦ ὄλωλα τὸ ὀλώλω. ὅϑεν τὸ, ὅτ᾽ ἄν 

σοτ ᾿ὀλωλῃ᾽ ΠΣ (Vers. 384. ) Διὰ δὲ τοῦ, μάλα ἰχέλω ἀλλήλοιϊν, πειρᾶται μὲν Ὀδυσσεὺς παῦσαν 

ποτ τὺ τῆς γραὸς ὡς οἷα πληροφορῶν τὴν εἰσάγαν ὁμοιότητα, ἔχει δὲ ἀνύσαι οὐδέν. 
ἡ γὰρ ποιητικὴ "δεινότης πρὸ ἔργου τὸν ἐξ αὐτῆς ἔχει ἀναγνωρισμόν. οὐχοῦν ἡ γραῦς ἐρευνήσει καὶ 4o 
εὑρήσει, ὃ χαὶ αὐτὴ βούλεται καὶ πρὸ αὐτῆς ὃ ποιητής. (Vers. $85.) Τὸ δὲ ἐπιφρονέουσα κολακικῶς 

οἷον ῥηϑὲν ταυτόν ἐστι τῷ περίφρων. τοιοῦτον γάρ ποτε καὶ ἡ ἐπὶ πρόϑεσις" ἀφ᾽ ἧς καὶ ἐπιόψεσϑαι τὸ 
709 ἀκριβῶς ἐπισχέψασθαι, ὡς ἐν τῇ βῆτα ῥαψῳδίᾳ προδεδήλωται. ( Vers. 389.) Τὸν δὲ ῥηϑέντα σχότον 

3o 

40 

οἱ ned" Ὅμηρον χαὶ σχότος φασὶν ὡς τεῖχος καὶ βέλος. χαὶ διφορεῖται μὲν παρ᾽ αὐτοῖς, τὰ πλείω 

δὲ κατὰ γένος ἀρσενικὸν προάγεται, ὡς δηλοῖ χαὶ τὸ, οὐδὲ σκότον *qoiagorce τὸν συνεργάτην. 50 

(Vers. 586.) Ὅτι τὸ νίμμα τοῦ ᾿ΟΟδυσσέως οὕτω διασκευάζει" γνηῦς δὲ AG ἕλε παμφανόωντα τῷ 
πόδας ἐξαπένιξεν, ὕδωρ δ᾽ ἐνεγεύατο gov, eda ἔπειτα δὲ ϑερμιὸν ἐπήφυσεν. (Verse 387. ) Ὅρα 
δὲ τὸ, ᾧ πόδας ἐξαπένιζεν, ὡς καὶ εἰς ἄλλα τινὰ τῶν λεβήτων χρησιμευόντων, οἷον καὶ εἰς λοετρά. 

ἔνϑα καὶ οἱ λοετροχύου τρίποδες χρήσιμοι, ὡς εἶναι τηνικαῦτα 0 πε i τὴν πρόχοον τῷ τῆς τραπέζης 

λέβητι. τοῦτο xc τὸν λοετροχόον ΓΕΘ τῷ τοῦ νίπτεσϑαι λέβητι. "Ev δὲ τῷ, ὕδωρ ἐνεχεύατο πολὺ, 
συστέλλει τὸ ὕδωρ τὴν ἄρχουσαν. ue*r WU μέντοι ἐν τῷ, ἐπὶ χϑονὸς ἐξέχυϑ' ὕδωρ, ἐχτείνει αὐτήν. 60 

( Vers. 388. ) Τὸ δὲ ἐπήφυσεν ἀντὶ τοῦ ἐπήντλησε διά τινος δηλαδὴ ἀγγείου, 0 καὶ σιγᾷ. οὐ ϑερμῷ δὲ 
ψυχρὸν ἐπαφύσσεται χατὰ τὸ n gov ἔϑος, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν. ( Vers. 595. ) Ὅτι ὡς iv ἄλλοις, οὕτω 

κἀνταῦϑα εὐμεϑόδως ὃ ποιηϊτὴς ἱστορίας, παρεισοδιάξει τῷ λόγῳ τῆς χατὰ τὸν ᾿Οδυσσέα οὐλῆς, 761870 

τὸ χεφάλαιον, ὃ ὅτι σπουδαῖον τοῖς παλαιοῖς ἣν ἔργον καὶ τὸ κυνηγέσιον, ὡς καὶ ὃ ἐν τῇ ̓ Ιλιάδι Me ἰέαγρος 

δηλοῖ. μελέτῃ γάρ, φασιν, αὐτὸ πολεμικῶν κινδύνων ἣν, χαϑὰ καὶ ἐκ τῶν τοῦ Ἡρακλέος ἄϑλων φαίνε- 

ται χαὶ ἐκ τῆς κατὰ τὸν Βελλ ἐροφόντην ἱστορίας καὶ ἐξ ἄλλων δὲ μυρίων ὅσων. ἐπὶ ϑήρας γοῦν παυταης 

οἱ νέοι ἐξήεσαν, ἀφ᾽ ὧν ῥωμαλεώτεροι, φασὶ, za Vu ξινότε &got διετέλουν, ἔτι δὲ καὶ πολεμικοὶ, "ὡς ὅτε το 

πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύνουσι καὶ ἀντίον ἱστάμενοι τῶν ϑηρῶν ὀϊστεύουσιν ἢ ἀκοντίζουσιν. ἔστι δὲ 

ἱστορία τοιαύτη. (Ὕ 815. 599.) «Αὐτόλυκος ἐλϑών ποτε εἰς ̓ Ιϑάκην εὗρε παῖδα νέον τῇ ϑυγατρὶ ᾿Αντι-: 
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χλείᾳ, τῇ τοῦ “αέρτου γυναικί. τὸν δὲ Εὐρύχλεια ἡ τοῦ παιδὸς μαῖα φίλοις ἐ ἐπὶ γούνασι ϑῆχε τῷ 

πάππῳ παυομένῳ δόρποιο, χαὶ εἶπεν" (Vers.403.) “ὐτόλυχε, αὐτὸς νῦν ὄνομ᾽ εὕρεο ÜTTL X6 ϑείης 

παιδὸς παιδὶ φιλῳ, ny ovy τῷ τῆς ϑυγατρὸς υἱῷ. πολυάρητος δέ τοί ἐστι. € Vers. 405.) zai ὃ .4vr0- 

λυχος τῇ uiv Li jpuxÀeia my οὐδέν" πρὸὺς δὲ τοὺς ἰδίους τὸν λόγον τρέψας ἔφη γαμβρὸς ἐμὸς ϑύγα- 

τέρ τε, τίδεσϑ' ὄνομα ὕττι χεν εἴπω πολλοῖσι γὰρ £ "y ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω ἀνὸράσιν. ἠδὲ yvvat- 
B» ἀνὰ χϑόνα βωτιάνειραν: τῷ δ᾽ Ὀδυσσεὺς ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον. αὐτὰρ ἔγωγε ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσας 

μητρώϊον ἐς μέγα δῶμα ἔλθῃ Παρνησσόνδε, ὕϑι πού μοι χτήματ᾽ ἔασι" τῶν οἱ ἐγὼ δώσω, καί μιν 

χαίροντ᾽ ἀποπέμψω. (a 413.) τούτων ἕνεκα ἦλϑεν Ὀδυσσεὺς, ἡβήσας δηλαδή. χαὶ «Αὐτόλυκος 

μὲν χαὶ οἱ παῖδες χερσί T ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισι. ( Vers. 416.) μήτηρ δ᾽ ̓ Δμφιϑέη μητρὸς, 

τουτέστιν ᾿ἀμφιϑέα, ἢ μάμμη 7 τῆς τοῦ ᾽Οδυσσέως μητρὸς μήτηρ, περιρῦσα γυναιχιχώτερον “ῦσεν ἄρα 10 
20 μὲν χεφαλήν τε χαὶ ἄμφω φάεα χαλὰ, χατὰ τὸν ἐν τοῖς ἐλευϑέροις νόμον, ὡς Ἀπροδεδήλωται.. εἶτα δεί- 

πνοῦυ ἐφοπλισϑέντος" βοῦν γὰρ αὐτίχα εἰσάγαγον ἄρσενα πενταέτηρον, ὃν δείραντες καὶ διαχεύαντες 
ἅπαντα μιστύλαντές τε ἐπισταμένως χαὶ πείραντες ὀβελοῖσιν ὥπτησάν TE περιφραδέως xal δαίνυντο" 
(Vers. 427.) νυχτὸς μὲν ἐπιγενομένης, χοιμήσαντο zci ὕπνου δῶρον ἕλοντο, καϑὰ καὶ προεγράφη: 
ῥοδοδαχτύλου δὲ φανείσης ᾿Ηοῦς, ἔβησαν εἰς ϑήρην ἠμὲν κύνες ἠδὲ καὶ αὐτοὶ υἱέες «Αὐτολύκου καὶ 
Ὀδυσσεύς. αἰπὺ δ᾽ ὄρος προσέβαν χαταειμένον ὕλῃ Παρνησσοῦ. τάχα δ᾽ ἵχανον πτύχας ἠνεμοέσσας. 
(Vers. 433.) ᾿Ηέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέβαλλεν ἀρούρας, ἐξ ἀχαλαῤῥείταο βαϑυῤῥόου ᾿ξχεανοῖο, 
ὃς δὴ καιρὸς ὀρϑρινὸς ἐπιτήδειος εἰς κυνηγέσιον. οἵ δ᾽ ἐς βῆσσαν ἵκανον ἐπαχτῆρες. πρὸ δ᾽ ἄρ. αὐτῶν 

ἴχνη ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν. (Vers. 436.) αὐτὰρ ὕπισϑεν τοῦ Αὐτολύκου παῖδες ἤ ἤρχοντο, xci Οδυσ- 

σεὺς δὲ σὺν αὐτοῖς ἄγχι χυνῶν οἷα ποδώκης, χραδάων δολιχόσκιον £ γχος. ἔνϑα δ᾽ cp ἐν λόχμῃ πυχινῇ 20 

χατέχειτο μέγας σῦς" ἧς λόχμης τὴν 2 πυχνότητα φράζων ὁ ποιητὴς αὐτὰ ἐχεῖνα λέγει ἐν τῇ κυνηγετικῇ 

ταύτῃ διασχευῇ, ὅσα καὶ iv τῇ € ῥαψῳδίῳ περὶ τὸ τέλος ἐπὶ ϑάμνοις οὺς ὑπῆλθεν Ὀδυσσεὺς, ὃ ὅτι 

δηλαδὴ ( Vers. 440.) οὔτε ἄνεμοι δι᾿ αὐτῆς πνέουσιν ovre ἥλιος φαέϑων ἀκτῖσι βάλλει οὔτε ὄμβρος 
30 διεπέρα εἰς τὸ πᾶν" *xai φύλλων. δὲ ἣν αὐτόϑι χύσις ἤλιϑα πολλή. (Vers. 444, ) χαὶ οἱ μὲν κυνὴ- 

γέται οὕτω διὰ τοιαύτης λόχμης ἤρχοντο" τὸν δὲ σῦν ἀνδρῶν τε χυνῶν τε περὶ κτύπος ἦλϑε ποδοῖών, 
( Vers. 445.) ὡς ἐπάγοντες ἐπῇσαν, 5 ovg ἐπάγοντες ἐπῇσαν. ὁ δ᾽ ἀντίος ἐκ ξυλέχοιο φρίξας si λοφιηὴν, 

πῦρ δ᾽ ὀφϑαλμοῖσι δεδορκὼς, στῆ αὐτῶν σχεδόϑεν. o δ᾽ ἄρα πρώτιστος ᾿Οδυσσεὺς ἔσσυτ᾽ ἀνασχόμενος 
δολιχὸν δόρυ χειρὶ παχείη οὑὐτάμεναι μεμαώς. ὃ δέ μιν φϑάμενος ἔλασε σῦς γουνὸς ὕπερ, πολλὸν δὲ 

διήφυσε σαρχὸς ὀδόντι λιχριφὶς ἀΐξας, οὐδ᾽ ὀστέον ἵχετο φωτός. τὸν δ᾽ Ὀδυσσεὺς οὔτησε τυχὸν χατὰ 

δεξιὸν ὦμον. (Vers. 453.) ἀντιχρὺ δὲ διῆλθε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωχή. κὰδ δ᾽ ἔπεσ᾽ ἐν κονίῃσι μακών, 80 

ὃ πολλαχοῦ χεῖται, ναϑὰ καὶ τὸ, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο ϑυμός. (Vers. 455.) τὸν μὲν «Αὐτολύκου παῖδες 
gi» οι ἀμφεπένοντο, τουτέστι περὶ αὖεὸ. ἐπογοῦντο, ἤτοι περὶ τὸν Ὀδυσσέα, ἴσως δὲ καὶ πὶ τὸν σῦν, 
ὥς περ καὶ τὸν πενταέτηρον βοῦν ἄμφεπον. (Vers. Ae ) οὐ κε λα δ᾽ Ὀδυσσέως δῆσαν ἐπισταμένως" 
τέχνης γὰρ δέονται καὶ ot κατάδεσμοι" ἐπαοιδῇ δ᾽ αἷμα χελαινὸν ἔσχον. εἶτα εὖ ἰασάμενου ἠδ᾽ ἀγλαὰ 
δῶρα πορόντες χαίροντα φίλως χαίροντες ἔπεμπον εἰς ᾿Ιϑάχην, χαίρουσι δηλαδὴ τοῖς ἐχείνου. qnoi 
γάρ" ( Vers. 462. ) τῷ μὲν πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ χαῖρον νοστήσαντι za ἐξερέεινον i ἕχαστα. ποῖα 

ἦο ἕχαϊστα; οὐλὴν ὅττι πάϑοι, ἤγουν διατί ἔπαϑεν αὐτήν. ὁ δ᾽ ἄρα σφιν εὖ κατέλεξεν, ὥς μιν ϑηρεύοντ᾽ 

ἔλασε σῦς λευχῷ ὀδόντι Παρνησσόνδ᾽ ἐλϑόντα σὺν υἱάσιν Αὐτολύχοιο. Καὶ σημείωσαν τὴν προσεχῶς 

ἐπενεχϑεῖσαν ὡς ey ἀναχεφαλαιώσει τεχνιχὴν ἐπιτομὴν τοῦ μακροῦ διηγήματος. συνελὼν γὰρ ἐν δυσὶν 
ἔπεσιν ἐχεῖνα τὰ πολλὰ ἔφη τὸ, ὥς μιν ϑηρεύοντα ἤλασε σῦς καὶ ἑξῆς. οὕτω καὶ λάλος ὃ ἄνϑρωπος 4o 
οὕτως ὡσεὶ χαὶ δωδωναΐζων χαλχεῖον" καὶ αὖ πάλιν ἐν δέοντι σιγηλὸς, ὡς εἰ καὶ Πυϑαγόρᾳ ἐςφοίτη- 704 
σεν ἢ καὶ τῶν τινὶ ἑτέρῳ ἀποφϑεγματικῶς λαλούντων ἢ ἀφοριστικῶς. οἱ δ᾽ αὐτοὶ στίχοι σχεδόν τι χαὶ 
πρὸ τοῦ διηγήματος κατά τινὰ παράφρασιν κεῖνται οὕτως" τήν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευχῷ ὀδόντι Παρ- 
γασσόν δ᾽ ἐλϑόντα μετ᾽ “ὐτόλυχόν τε καὶ υἷας, 0 περ οἷα τινὰ πρότασιν ἐκεῖ ϑεὶς ὃ ποιητὴς ἀνάγκην 
ἔσχε διὰ σαφήνειαν λόγου τὴν ῥηθεῖσαν ἱστορίαν ἐπαγαγεῖν μετὰ τὸ ἐκ παρέργου χάριν πολυμαϑείας 

προϊστορῆσαι, (Vers. 595.) οἷος ἦν ὃ Αὐτόλυκος, ὅτι δηλαδὴ κατ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο πλεπτοσύνῃ 
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ϑ' ὕρχῳ τε, ϑεὸς δέ οἱ αὐτὸς ἔδωχεν “Ἑρμείας, ὃ τοῦ κλέπτειν ἔφορος. (Vers. 397.) τῷ γάρ » qot, 

κεχαρισμένα ἔϑυσεν" οὐ μὴν ost , ὡς οἱ πολεμικοὶ, οὐδὲ Ποσειδῶνι, e oí ναυτικοὶ, οὐδὲ" Ἡφαίστῳ 

χατὰ τοὺς χαλκευτάς. διό φησι" (Vers. 598.) καὶ “Ἑρμῆς αὐτῷ πρό ἴφρων ἅμ᾽ ὁπήδει, τουτέστιν 50 

ἠκολούϑει τῷ «ὐτολύκῳ ὡς ἑἐλλόγως κλέπτοντι. ner. 399.) " Evrebó« δὲ ἔστι uiv μαϑεῖν κλεπτο- 

σύνην οὐ κακὴν, χαὶ ὕρχον δὲ οὐ φαῦλον, εἴ γε καὶ ἐσϑλὸς λέγεται ὁ ὁ ταῦτα διαχειριζόμενος, ὡς δηλοῖ 

τὸ, μητρὸς πατέρα ἐσϑλόν. καὶ ἐναβρύνεται δὲ αὐτοῖς" τοιοῦτον γάρ τι τὸ κεκάσϑαι, 0 ἐστι κεκοσμῆ- 

σϑαι. καὶ ϑὲ ὁϑεν δὲ αὐτὰ ἔχει δοϑέντα ὡς οἷα δῶρα ϑεόσδοτα. ( Vers. 397.) ἔστι δὲ γνῶναι καὶ Ep- 

μὴν κλεπτικῆς, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐπιστάτην, καὶ ὕρχων δὲ τῶν ἐπ᾽ αὐτῇ, μάλιστα μὲν τῶν ἐπὶ καλῷ, ἤδη δέ 

που x«i τῶν ἀνάπαλιν, | λόγος ἐστὶ καὶ ἐκ γενετῆς συγχεχλ ἠφῶσϑαι τὴν χλεπτοσύνην. ὃς τῆς μητρὸς 

10 Maíeg συλλουομένης, αἷς ἤϑελεν ἐκείνη, αὐτὸς vp: ἑλόμενος τὰ ἐχδυϑέντα ἔκρυψε. χαὶ οὕτω μὲν ere 

ταῦτα. ( Vers. 596. ) Τῶν δ᾽ ἐν τούτοις τί μὲν ἡ κλεπτοσύνη, δῆλον. καὶ ὡς ἀνάλογον παρῆχται τῷ 

παλαισμοσύνη, ὃ χαὶ παρὰ Αϊλιανῷ κεῖται, καὶ τῷ δρηστοσύνη, βριϑοσύνη, χαὶ τοῖς τοιούτοις. Ὅρ- 

xüg δὲ νῦν οὐχὶ ὁ κατ᾽ ἐπιορκίαν" τοῦτο γὰρ οὔτε ἐσθλοῦ ἀνδρὸς, οὔτε χοσμεῖ ἄνθρωπον, χαὶ οὐδὲ 

ϑεὸς δίδωσιν" ἀλλὰ ὃ ἐν καιρῷ σοφιζόμενος, ὕτε δηλαδὴ αὐτὸς μέν τις εὐορχῶν ἐστὶ, τοὺς δὲ ἐπικλόπῳ 

αὐτῷ ἐγκαλοῦντας παραλογίξεται οἷα μὴ ἔχοντας γοεῖν τὸ σόφισμα. οὕτω πως χαὶ Ὀδυσσεὺς ἀνόπιν 

ἐσοφίσατο τὴν "Πηνελόπην i ὅρκῳ ἐν τῷ, ἴστω νῦν Ζεὺς ἱστίη τ᾽ Ὀδυσσέως, ὡς δῆϑεν ἀληϑεύων ἐπὶ θο 

πᾶσιν οἷς λέγει. τὸ δ᾽ ἣν ovy οὕτως ἔχον, ἀλλὰ μόνους ἐβεβαίου τοὺς μετὰ τὸν ὅρκον δύο στίχους, τὸ, 

τοῦδε τοῦ λυχάβαντος ἐλεύσεσθαι τὸν ᾿Οδυσοέα καὶ τὸ ἑξῆς. τοιοῦτος δέ τις Opxog πρὸς ἄλλοις μυρίοις, 

ἤγουν σοφιστικὸς, xci ὃ τῶν ὀμοσάντων τόσας ἡμέρας ἄγειν σπονδὰς, ἐν δὲ τῷ μέσῳ νύκτωρ ἐπιϑεμέ- 

20 νῶν τοῖς ἐχθροῖς; ὡς δῆϑεν τῆς συμβάσεως τῶν σπονδῶν ἡμερῶν μεμνημένης, οὐ μὴν χαὶ νυχτῶν- 

ὅμοιος ὁ δέ τις χαὶ ὁ τοῦ παρὰ. τῷ δειπνοσοφιστὴ τὸν ἰχϑὺν ὑφελομένου" ὃς τὸ ὑποχλαπὲν ὀψάριον ἑτέρῳ 

δοὺς, εἶτα ἀπαιτούμενος, αὐ"τὸς uiv ὥμνυε μήτε ἔχειν τὸν ἰχϑὺν, μήτ ' ἄλλον εἰδέναι ὑφελόμενον" τὸν 921871 

φύλακα τοῦ κλέμματος ἐδίδαξεν ὀμνύειν, ὡς οὔτε αὐτὸς ὑφείλετο οὔτε ἄλλον οἶδὲν à EIQUE τὸν ἰχϑύν. καὶ 
οὕτω τὸν ἰχϑυέμπορον ἐσοφίσατο. καὶ οὗτοι μὲν ὅρκοι σοφισματώδεις, à ὁποίοις φαίνεται χαίρειν xc 
Σίσυφος. “Ῥαδάμανϑυς δέ, qaow, ὑπὲρ τοῦ μὴ ϑεὸν ὀνομάζειν ἐπὶ πᾶσιν ἐχέλευσέ, φασι, κατὰ 
χηνὸς καὶ κυνὸς καὶ χριοῦ ὀμνύναι. ὥμνυε δέ, φασι, χῆνα καὶ Σωκράτης" ἄλλος δέ τις χράμβην" ὃν 

ζηλώσας i ὕστερον ὃ χυδαΐξων ὄχλος διόμινυται χατὰ λαχάνων. Ὅτι δὲ χαὶ γυναῖχες ὥμνυον ἐπὶ οἴνῳ, 

Ξέναρχος παίζων δηλοῖ ἐν τῷ, ὅρκον δ᾽ ἐγὼ γυναικὸς εἰς οἶνον γράψω. λάμπει δ᾽ ἐν τοῖς τοιούτοις 

ἠϑιχοῖς c ὅρκοις ὃ Ὁμηρικὸς, ἐν ᾧ τὰ τοῦ πατρὸς ἄλγεα ὃ ὃ παῖς ὀμνύει Τηλέμαχος. φέρεται δὲ περὶ 40- 

$0 τολύχου καὶ ὅτι οὕτω σοφὸς ἣν τὴν χλεπτικὴν, ὡς χαὶ τὰ χρώματα τῶν χλεπτοιμιένων ζῴων Loisir (olm 

γύειν, ὃ χαὶ νῦν παρὰ πολλοῖς γίνεται. Σίσυφον μέντοι οὐ κατεσοφίσατο. χαϑὰ ἐν ἄλλοις εἴρηται. ἣν 

γὰρ κατὰ τὴν παροιμίαν χαὶ πυρὸς ἕτερα ϑερμότερα, zo € TOV κλεπτικῶν ἕτεροι xAEERIUEEDOL- 
*'Ey δὲ τῷ χεγαρισμένα Tdi Foes το σαυτὸν Αὐτόλυκον καὶ οὕτω λαχεῖν τὴν ϑλεπχοσύτην ἔστι τι 10 

πίστις παροιμίας “Ἑλληνικῆς, λεγούσης, δῶρα xci ϑεοὺς πείϑειν. (Vers.402.) Τὸ δὲ, παυομένῳ 

δέρποιο, δηλοῖ μηδὲ τὸν τοιοῦτον καιρὸν ἀνεπιτήδειον εἶναι σπουδαῖα σχέπτεσϑαι. (Vers. 403.) "Ev 

δὲ τῷ, ὄνομα εὕρεο, δῆλον ὡς Ὅμηρος κατῆρξε τοῦ εὑρέσεις λέγεσϑαι τὰς ἐπὶ τοῖς ἀδήλοις μεϑόδους, 
παϑητιχῶς δὲ τὸ εὕρεο, κατ᾽ ἀχολουϑίαν τοῦ εὑρέσϑαι καὶ τοῦ εὑρόμην" χοινῶς μέντοι εὑρὲ καὶ 
εὑρεῖν, xci τοιαῦτα τινά. (Vers. 404.) 'Ev δὲ τῷ, πολυάρητος δέ τοί ἐστιν, ἔοικεν ἡ δούλη Εὐρύ- 
χλεια ἐθέλειν τοιοῦτόν τι ὄνομα τῷ παιδὶ τεϑῆναι, οἷον Δημάρητον κατὰ τὸν παρὰ  ΤἩροδότῳ, ἢ Aoy- 

40 τον, ὁποῖός τις ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται, ἢ Εὐχήνορα, ἢ τοιοῦτόν τι ἐφετὸν τοῖς πολλοῖς" ὅπου γε καὶ ὃ γελοῖος 
πτωχὸς ̓ Δρναῖος παρὰ τὴν ἀρὰν, ὡς δεδήλωται, εἰρῆσϑαι δοχεῖ. ( Vers. 407. -) «Αὐτόλυχος δὲ τῇ δούλῃ 
μὴ προσεσχηκὼς ἐξ ἐχείνων, οἷς ἐκέκαστο, ἐϑέλει ὁ ὀνομάσαι τὸν παῖδα, ἐκ τοῦ μίσους δηλαδὴ, ὃ εἶχεν 

ἐχ πολλῶν διὰ τὴν χλεπτοσύνην. δῆλον γὰρ ὡς ὠδύσσοντο αὐτῷ ἐχεῖνοι" ὃ δὴ τίϑησιν € ὄνομα τῷ ἐγγόνῳ, 

βιβλιογραφήσας. οἷον τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἐν ἐκείνῳ χληρονομήσαντι μνήμης τῆς ἐπὶ τῷ πάππῳ οὐ πάνυ 

εὐχλεῶς" ἐκ τοῦ xaT ἐχεῖνον γὰρ ὀδύσσω ὃ Ὀδυσσεύς. διὸ καὶ ψιλοῦλται χατὰ τὴν ἄρχουσαν, ὡς 20 
καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται, καὶ ἐν δυσὶ σσ γράφεται ὡς ἐπιπολύ. Σιληνὸς μέντοι ὃ Χῖος χατὰ tTV lOTO- 
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ρίαν ἐν δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν αὐτῶν μυϑιχῶν δασύνει παρὰ τὴν ὁδὸν, λέγων ὡς ̓ Αντικλείας ὁδευούσης 
παρὰ τὸ Νήριτον, ὗσεν ὃ Ζεύς. τὴν δὲ ὑπὸ ἀγωνίας ἐχεῖ πεσοῦσαν τεκεῖν. xoi τὸ γεννηϑὲν χληϑὴ- 

γαι Ὀδυσσέα παρὰ τὸ ἐν τῇ ὁδῷ ὗσαι. (Vers. 406.) Τὸ δὲ, γαμβρὸς ἐμὸς, ἀντὶ τοῦ, ὦ γαμβρέ μού, 
ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ϑύγατερ ἐπαχϑέν. κωλύει δὲ τὸ εἰπεῖν γαμβρὲ κατὰ κλητικὴν ἡ ἐμὸς ἀντωνυμία, ἧς οὐκ 
ἔστι κλητικὴ διὰ τὴν συνέμπτωσιν τὴν πρὸς ἑτέραν ἀντωνυμίαν αἰτιατικὴν τὴν ἐμέ. (Vers. 407.) Τὸ 
δὲ, πολλοῖσι γὰρ ἔγωγε, ὀδυσσάμενος, λέγει μὲν τὸ, πολλοῖς μεσηϑεὶς καὶ δι᾿ ̓ ὀργῆς ἐλϑὼν παϑητικῶς, 

οὐ μὴν κατ᾽ ἐνέργειαν, ὁποῖον τὸ, τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο Ζεῦ; ἔχει δὲ τὸν yaQ σύνδεσμον προτεϑειμέ- 
vov χατὰ συνήϑειαν Ὁμηρικὴν ἐμπερίβολον. τὸ μέντοι σαφὲς xci ὀρϑότερον οὕτω" τῷ O Ὀδυσσεὺς 705 
ὄνομα ἔστω" πολλοῖς γὰρ ἔγωγε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω, ἀντὶ τοῦ ἐνταῦϑα, καϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ γέγρα- 
πται. (Vers. 408. ) Τὸ δὲ, ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν, ἐπισημότατον. ἐν κλεπτοσύνῃ τὸν “ὐτόλυχον ἐνδεί-- τὸ 

pil a εἴ γε μὴ μόνον ἀνδράσιν, ἀλλὰ καὶ γυναιξὶν ἀπεχϑὴς ἣν. οὕτω xci ἐν [Auot ἐπίσημός τις 

80 "ἀνὴρ, ὃν ἄνδρες τὲ χαὶ γυναῖκες κορυνήτην ἐχάλουν. ( Vers. 409. ) ̓ Επώνυμον δὲ καὶ viv, ὡς καὶ 

ἐν ἄλλοις, τὸ φερώνυμον. οὐχ᾽ Gri μέντοι αὐτὸς ὁ πεῖς παρώργησέ τινας, ἀλλ᾿ ὕτι ὃ πάππος" ὑποῖα 

καὶ ἄλλα τοιαῦτα δεδήλωται. καὶ ὕμως εἴ τις διὰ τὸν πάππον ὀδώδυσται καὶ τῷ ἐγγόνῳ παιδὶ, εἴη ἄν 
πως χαὶ ὃ παῖς ἐπωνύμως δι᾿ ἑαυτὸν Ὀδυσσεύς. (Vers.á11.) Κτήματα δὲ καὶ νῦν ἁπλῶς τὰ ἐν χτή- 
Gs, ἐξ ὧν καὶ τὰ δῶρα δίδονται, ὡς δηλοῖ ἐπαγόμενον τὸ, ἦλϑεν ̓ ὑδυσσεὺς, ἵνα οἱ πόροι ἀγλαὰ δῶρα. 
(Vers. 415.) Τὸ δὲ χερσὶν ἠσπάζοντο, ἤγουν. ἐδεξιοῦντο καὶ εἰς ἑαυτοὺς ἐπεσπῶντο, προγέγραπται xc 

ἑτέρωϑι, χείλε σι δὲ ἀσπάζεσϑαι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ ποιητῇ. (Vers, 416.) Τὸ δὲ, μήτηρ μητρὸς, segue 

φράζει τὴν μάμμην, καϑὰ καὶ πρὸ αὐτοῦ τὸν ἔγγονον τὸ παιδὸς παιδὲ φίλῳ, (Vers. 451.) Ὄρος δὲ 
χαταειμένον VÀ ἢ τὸ δασὺ καὶ oiov ἐνδεδυμένον φυτῶν πυχνότητι καὶ κεκαλυμμένον" ὅϑεν καὶ εἴνω τὸ 20 
XCÀUATO οὗ παράγωγον τὸ εἰνύω, ὡς τὸ, ϑριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυον. Τὺ δὲ € ὄρος γὺν μὲν, ὡς 

zc ἀλλαχοῦ ποτὲ, χοινῶς προήνεχται" τὰ πλείω δὲ ἰάξεται, ὡς καὶ ἐν τῷ, xor οὔρεος εἰσι, καὶ, 

οὔρεά τε σκιόεντα. Τὸ δ᾽ αὐτὸ γίνεται χαὶ ἐν τῷ, üpog ὁ περιορισμένος, ὡς δῆλον ἐ ἐκ τοῦ ἀμφ᾽ οὔροισι, 
40 xai, δίσχου οὖρα πέλονται. οὕτω xci ix τοῦ κὐρούω οὖρος βαρυτόνως ὃ ὁ ἄνεμος ἰώνισται, χαὶ ὁ πρὸς 

διαστολὴν δὲ αὐτοῦ ὀξυτονούμενος ἐν ᾿Ιλιάδι οὐρὸς, οἷον, “οὐρούς T ̓  ἐξεκάϑαιρον. ὁ μέντοι χατὰ τὸ 

γάλα οὐρὸς δοχεῖ μὴ ἑλχυσϑῆναι εἰς ᾿Ιωνίδα διάλεκτον" οὕτω δὲ οὐδὲ ὃ παρὰ ᾿ΑἋττικοῖς ζωϊκὸς ὄρος 

ὃ καὶ αὐτὸς ψιλούμενος. αὐτὸν δὲ διέστειλε τοῦ ὄρους ἡ διπλόη τοῦ Q. εὕρηται γὰρ ὕῤῥος ἐν ἁπλότητι 
παρὰ τῷ κωμιχῷ τόπος ὧν περὶ τοὺς γλουτοὺς, ὃ χαὶ ταῦρος. ἐν μέντοι συνϑέσει προσλαμβάνει χαὶ 
αὐτὸς παρά τισι τὸ V. ὀῤῥωδεῖν μὲν γὰρ χαὶ ὀροπύγιον ὀρνέων, οὐ μὴν κατά τινας ὀρϑοπύχιον, à ἀνάλογον 

καὶ κοινότερον. ᾿Ιωνιχκὸν δέ που τὲ οὐροπύγιον, 0p0g Ov, φασι, yis, ἀφ᾽ οὗ xci ὀῤῥωδεῖν τὸ εὐλα- So 
βεῖσϑαι. οἱ γὰρ εὐλαβούμενοί, φασι; κατά τι ἀνασπῶσι τὰ ACT. αὐτόν. καὶ τὰ ἄλογα δὲ ὑποστέλλει 

τὴν οὐρὰν, ὅτε εὐλ αβεῖται. ἐκ τοῦ παρομο)ουϑοῦντος οὖν ὀῤῥωδεῖν, τὸ τὸν τοιοῦτον 0óov ἰδίειν, ὃν 
οὐρὰν οἱ ἰδιῶται φασὶν, οἷα τῆς οὐρᾶς αὐτῷ TLOQUYUMOUE qu. rl τοῦτ niv τοιοῦτον. Τὸ δὲ ἀῤῥω- 
δεῖν διὰ τοῦ ἃ στερητικῶς εἴρηται χατὰ ᾿Βρέννιον Φίλωνα. δηλοῖ γὰρ τὸ μὴ ὀῤῥωδεῖν, ἀλλὰ καταφρονεῖν 

χαὶ τεϑαρηκέναι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ, 0pog ἐνδεδυμένον ὕλῃ, ληφϑῆναι δοκεῖ καὶ τὸ, ὕδωρ ἀμφιέ- 

γυσϑαι τὸν δύντα χαϑ' ὕδατος, καὶ mv*gi σπαργανοῦσϑαι τὸν πυρούμενον. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ ἱμάτια 
50 πόλεως 0 τειχισμός. τῇ ῥηϑείσῃ δὲ Ὁμηρικῇ ἐννοίᾳ συγγενὲς καὶ τὸ, λάϊνον ἔσασϑαι χιτῶνα, τὸν λίϑοις 

χωσϑέντα. ( Vers. 4.35.) Τὺ δὲ, ᾿Ηέλιος μὲν ἔπειτα καὶ ὃ ἐφεξῆς στίχος, περίρρασίς ἐστι τοῦ, γέγονεν 

ἡμέρα. δῆλον δὲ, ὡς "HAtg οὐ μόνον ὃ φαινόμενος ἀστὴρ, ὡς καὶ ἐνταῦϑα καὶ ἐν τῷ, ᾿Μέλιὸς 

δ᾽ ἀνόρουσε καὶ ἑξῆς, ἀλλά mov xci σωματιχὸς δαίμων, ὡς ἐν τῷ, ᾿Πέλιος μὲν σκοπιὴν ἔχε, καὶ, áo 
' Hé! , ἤτοι σὺ μετ᾿ ἀϑανάτοισι. φάεινε. ( Vers. 454.) ᾿ἀκαλαῤῥείτης δὲ ᾿Ωχεανὸς κατὰ τοὺς σοφοὺς 
ὃ ἀχαλῶς καὶ ἡσύχως ῥέων, 0 ἐστι πλημύρων, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐδηλώϑη. τὰς γὰρ ἐπιβάσεις, φασὶ, 
τῶν πλημυρίδων, Gg πολλαχοῦ ποιεῖ, πραείας ποιεῖ καὶ οὐ τελείως ὁοώδεις. (Vers, 455.) Μϑησσα 

δὲ ἡ μὲν τοῦ ὄρους ἐν δυσὶ σσ' πόλις δέ τις Dice ἐν τῇ Βοιωτίᾳ γράφεται καὶ δι' ἑνός. ᾿Επαχτῆρες 

δὲ οἱ κυνηγοί. καὶ ὡς μὲν ἐκ τοῦ ἐπάγειν 7 λέξις γίνεται, δηλοῖ ὃ ποιητὴς μετ᾽ ὀλίγα ἐν τῷ, ὡς 

ἐπάγοντες ἐπῆσαν. διττὴ δὲ τῆς λέξεως ἔννοια" ἢ γὰρ διότι ἐπάγονται κύνας, ὅϑεν xai συγϑέτως 
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χυνηγοὶ λέγονται; ἢ) ὅτι ἐπὶ τοῖς κυσὶν, ἤγουν μετὰ τοὺς χύνας ἄγονται εἰς ϑήραν, διὰ τὸ ἐκείνους 

προϊέναι, ὡς 2a τὸ, ἵχανον ἐπακχτῆρξς, πρὸ δ᾽ ἂρ αὐτῶν κύνες ἤϊσαν. eoe: 449.) ὧν παράφρασις 

τὸ, ὡς ἐπάγον "rig ἐπῆσαν, ἤγουν μετ᾽ ἐκείνους καὶ ἤϊσαν. δῆλον δὲ, ὅτι ἐκ τοῦ ἤϊσαν τὸ ἐπῇσαν συνή- θο 

ρηται. ᾿Ιστέον δὲ ὕτι καὶ ἐτακτρεῖς ἐλέγοντο οἱ κυνηγοὶ, ὡς δηλοῖ ὃ 0 γράψας ἐν ῥητορικῷ λεξικῷ, ὅ ὅτι ἐπα- 

ἁτρίδες αἱ ἁλιάδες" ἐπακτρεῖς γὰρ οἱ κυνηγοί. ὅτι δὲ ἀπὸ τῆς ῥηθείσης ἐπακχτρίδος χαὶ ἐπαχτροχέλης 

χατὰ “ἴλιον Διονύσιον πλοῖον λῃστρικὸν : προδεδήλωται. ( Vers. 436. ) Τοῦ δὲ ἰχνευταὶ περίφρασις 

ὃν τὸ, ἔχνι' ἐρευνῶντες, κάλλιον ἐχείνου ̓ πέφρασται. Ὅρα δ᾽ ἐνταῖϑα τὸ, ἴχνι᾽ ἐρευνῶντες, ὑποδύσκολον 

ὃν τῇ φράσει χαὶ λαβυρινϑῶδες κατὰ τὰ νῦν σχεδικά. ἣν μὲν γὰρ καὶ ἴχνη γράψαι διὰ τοῦ ἢ, εἵλετο *011872 

ἡ ποίησις τὸ ἴχνια. καὶ ἐσημειώϑη ἐν ἄλλοις καὶ ἕτερα τοιαῦτα. ( Vers. 438.) Tov δὲ κραδάων τὸ 

10 ϑέμα πρωτότυπον τοῦ χραδαίνω ἐστί, «“όχμην δὲ καὶ ξύλοχον εἰπεῖν ταυτὸν ἐν τοῖς Dudes φαίνεται. 

(Vers. 439.) ὋὉ δὲ σῦς, ὡς καὶ αὐτὸ ἐν ῥητορικῷ χεῖται λεξικῷ, καὶ ἀσχέδωρος λέγ eret. φησὶ γάρ" 

ἀσχέδωρος, ὃ σύαγ ρος παρὰ ᾿Ιταλιώταις. ἠγνόησαν δέ, φησιν, οἱ ἀποδόντες τὸν ἄσχετα δωρούμενον, 
ἤγουν οἱ ἑρμηνεύσαντες, ὅτι ἀσχέδωρός ἐστιν ὃ ἄσχετα δωρούμενος, ὡς οἷα τις μεγαλόδωρος. χρῆσις δέ, 

φασιν, ἀσχεδώρου, παρ ᾿Αἰσχύλῳ, διατρίψαντι ἐν Σικελίᾳ καὶ εἰδότι. φησὶ γάρ᾽ ἔδυ δ᾽ ἐς ἄντρον 
ἀσχέδωρος ὡς. λέγει δὲ καὶ ἢ κωμῳδία" o οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ νέμειν βοτὰ, οὔτ᾽ ἀσχέδωρος νεμόμενος 

καπρώζεται. ἔνϑα καὶ ὕρα τὸ καπρώζεται, οὗ, ὥς που καὶ ἐν Ἰλιάδι παρεσημάνϑη, ϑέμα παρ᾽ ἄλλοις 

πρωτότυπον τὸ χαπρῶ. ἐξ οὗ χαὶ γυνὴ καπρῶσα D] μάχλος. ἐτυμώτερον δὲ κατὰ τὸν ᾿4Ιϑήναιον τὸ σῦς 

ἐν τρισὶ γράμμασιν ὡς ἀπὸ τοῦ σεύεσϑαι χαὶ ὁρμητικῶς ἔχειν τὸ τοιοῦτον ζῷον. τας δὲ καὶ τὸ 

ἕγειν ὑς δίχα τοῦ πρώτου σίγμα. οἱ δέ φασιν εἰρῆσϑαι σῦν ὡς οἱονεὶ ϑῦν τὸν εἰς ϑυσίαν εὐ" ϑετοῦντα. 10 

20 4Ἔῆλον δὲ ὅτι καὶ ὄνομα ἰχϑύων À ὕες, οἷον, ἐν δ᾽ αἴνῳ καὶ τῷ πόντῳ, τὴν ὗν ἀγόραξε, ἣν χαλέουσί τινὲς 

700 ϑνητῶν ψαμμίτην ὀρυχτήν. Ἔτι ἰστέον καὶ ὅτι σύαγρος οὐ παρὰ πᾶσιν 0 ἀπὸ συὸς ἀγρίου σύνϑετος, 
ἀλλὰ καὶ κύων ὃ σύας ἀγρεύων. Σοφοκλῆς" σὺ δ᾽, ὦ σύαγρε, Πηλιωτικὸν βρέφος, παρὰ 9? Προδότῳ 
ἔστι χαὶ κύριον ὄνομα “Σύαγρος. xci ὅτι σῦς ἀσχέδωρος εἰρῆσϑαι δοκεῖ οὐχ ὃ ἁπλῶς, οἷον ὃ σίαλος 

ἢ ἡ ἃ) ΤΥ ἘΣ ἀλλ᾽ ὃ μονιὸς, ἤδη δὲ χαὶ ὃ χλούνης, ὃ καὶ χαλεπὸς xoi ἄλκιμος, ὃν δὴ χλούνην οἱ ἐκτο- 

μίαν, φασὶ, λέγοντες τελείως ἀπήρτηνται τοῦ ὑποχειμένου, ἤγουν αἰωροῦνται, ἠερέϑονται, οὐδὲν ἔμ- 

πέδον χαὶ βέβαιον λέγουσιν, ἀλλὰ δηλαδὴ ἀνεμώλια λαλοῦσι καὶ οὐδέν τι τοῦ ὑποκειμένου ἅπτονται. 

Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις χαὶ τὸν μονιὸν σῦν. οὗ διενήνοχεν ὁ μονίας, καϑὰ χαὶ ὃ μονώτης» λεγόμενα ἐπὶ 

ἀνθρώπου ἐρημάξοντος. ἐπὶ τούτοις ἰστέον καὶ ὅτι, καϑὰ καὶ Vg ϑαλάσοιος, οὕτω καὶ κάπρος, ὡς 

δηλοῖ χαὶ ᾿4ϑήναιος ἐν τῷ, κάπρον. ἂν ἐσίδης θαλάττιον, ὠνοῦ καὶ μὴ καταλίπῃς κἂν ἰσόχρυσος &vt, 

3o μή σοι νέμεσις καταπνεύσῃ δεινὴ ἀπ᾿ ἀϑανάτων" τὸ γάρ ἐστι νέκταρος ανϑος" ὃ παραποίησίς ἐστι τοῦ, 

νέκταρος ἀποῤῥὼξ, ὡς καὶ προεγράφη. ( Vers. 444.) ᾽ν δὲ τῷ, κτύπος ποδοῖν, ὅρα ὡς ἀπὸ μέκρους 20 

τοῦ xot" ἄνδρας ἔφρασε τὸ ποδοῖξν, οὐ προσλογισάμενος v2 φοῦς τετράποδας κύνας. (Vers. 446.) Τὸ 
δὲ φρίσπειν ὅτι νυρίως τριχῶν ue ὄρσωσιν, πολλαχοῦ δεδήλωται. διὸ πάνυ χυριολεχτεῖται ἐνταῦϑα 
τὸ, φρίξας λοφιάν. «Ἰοφιὰ δὲ ἐπὶ συὸς κυριολεκτεῖται, χαϑὰ nip ἡ χαίτῃ ἐπὶ ἵππου καὶ λέοντος, 

ἴσως δὲ ἡ λοφιὰ καὶ ἐπὶ τοιούτων λέγεται.» ὡς δηλοῖ ὃ γράφων, ζῷα λόφουρα τὰ, ὡς φασί τινερ, 

ἔχοντα λόφους καὶ οὐράς. πρὸς ὃ ἔστιν εἰπεῖν, ὡς διαφέρει λόφος καὶ λοφιά. λέγεται δὲ λοφιὰ ὡς ἐν 

τῷ λόφῳ οὖσα ἤγουν τῷ περὶ τὸν αὐχένα τόπῳ, περὶ οὗ εἰς τὸ χαταλοφάδια ᾿προγέγραπται, Τὰ δὲ, 

πῦρ ὀφϑαλμοῖσι δεδορκὼς, ἀντὶ τοῦ, ὡς 7 πῦρ βλέπων. χαὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ, ὕσσε δέ οἱ πυρὶ ἐίκτην, 

vers. 448.) Τὸ δὲ, πρώτιστος, ἔσσυτο ἀνασχόμενος, τουτέστιν ἀνατείνας δόρν, πιϑανὸν ποιεῖ καὶ 

4o τὸν παρὰ Φαίαξι λόγον αὐτοῦ τὸ, πρῶτος ἂν ἄνδρα βάλοιμι, εἰ καὶ μάλα πολλοὶ ἑταῖροι παρασταῖεν, 

ἔοιχε δὲ νῦν δι᾿ ἀπειριαν τὴν ἐκ νεότητος ἀτέχνως ϑρασύνασϑαι ὃ 0 Ὀδυσσεύς. διὸ καὶ φϑάμενος ἔλασεν 

αὐτὸν σῦς. ( Vers. 450. ) Τὸ δὲ διήφυσε βάϑος δηλοῖ τῆς πληγῆς ἕως ἐγγὺς τοῦ ὀστέου. διὸ καὶ τὴν 

οὐλὴν εἰχὸς bgke sid οὖσαν ὑᾷον γνωσθῆναι ἂν ὑπὸ τῆς Εὐρυκλείας χαὶ ἐν σκότῳ. ἄλλως γὰρ ἐπίπεδος 

οὖσα καὶ ὁμαλὴ "ovx ἂν ἔγνωστο. ἀστείως δὲ ἐῤῥέϑη τὸ διήφυσε xc ἀσφαλῶς, ὡς πολλῆς ἐχεῖϑεν 3o 
ὑγρᾶς σαρκὸς οἷον ἐξαντληϑείσης. διάφορον δὲ τὸ διήφυσε πρὸς τὸ ἐπήφυσε τὸ πρὸ βραχέων ῥηϑέν. 

“Ῥᾳδία δὲ πάντως ἡ δι᾿ ὀδόντος πληγὴ τῷ συΐ. χαυλιόδων γάρ ἐστι, τουτέστι κεχαλασμένον τὸν ὀδόντα 

Δ 
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ito ἔχων καὶ ὡς οἷά τι βέλος ἀεὶ προβεβλημένος αὐτόν. δῆλον δ᾽ ὅτι ὃ χαυλιόδων xci προόδων ἂν 
λέγοιτο κατὰ τοὺς παλαιοὺς, οἵ φασιν, ὅτι προύδων ὃ τοὺς ὑδόντας ἐξωτέρω ἔγων τοῦ δέοντος. 
(Vers. 451.) Τὸ δὲ λιχριφὶς ἀΐξας, 0 ἐστι πλαγίως, ὡς ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ, συὸς ἴδιον. οὕτω γὰρ σχημα- 
τισϑεὶς ἐπέρχεται πλήξων. Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ὀστέον ἵκετο “φωτὸς, ἀσφαλίζεται τὴν ὠχύτητα τοὺ Ὀδυσσέως, 

ἣν ἡ Tide ἐν τῷ ἐπιταφίῳ ἱστορεῖ ἀγῶνι. οὐ γὰρ ἂν ἣν ἴσως ὠχύπους ὁ χαὶ τὸ ὀστέον τηνικαῦτα ϑραυ- 
σϑεὶς ὑπὸ τοῦ συός. ( Vers. 455.) Τὸ δὲ ἀντιχρὺ διῆλϑε xci ὡς ἂν τις εἴπῃ διαμπερὲς, γενναῖον δηλοῖ 

τὸ τοῦ Ὀδυσσέως οὔτασμα. γέγονε δὲ τὸ οὕτως ἀντικρὺ διὰ τὸν ὠϑισμὸν τοῦ συός. ὅτι δὲ ἐκ τοῦ οὐτῆσαν 

ἡ ὠτειλὴ, δῆλον ix τῶν τῆς ᾿Ιλιάδος. καὶ ὡς ταυτὸν οὐτῆσαι καὶ πλῆξαι χαὶ τύψαι, καὶ ὡς διιεφρέ- 
ρουσι τοῦ βάλλειν. οὕτω δὲ δῆλον χαὶ ὅτι προηγησαμένης που ὠτειλῆς ὡς ἐπὶ Ὀδυσσέως ἢ καὶ ἄλλως 

4o ἁπλῶς εἰπεῖν πληγῆς, ὕστερον μετὰ ϑεραπείαν τοῦ τραύματος "ἐπιχίνεται ἡ οὐλή" ὡς τε ἀχυρολογεῖν, 10 

ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, τὸν λέγοντα οὐλὴν ἀντὶ ὠτειλῆς. ( Vers. 457.) "Ev δὲ τῷ, ἐπαοιδῇ δ᾽ αἷμα ἔσχε- 
Üov, ἔστι νοεῖν ὅτι, χαϑά neg τὰ περίαπτα" τοιοῦτον γείρ τι ὃ χεστὸς ὃ ἐν ᾿Ιλιάδι" οὕτω καὶ τὴν δι᾽ 
ἐπαοιδῶν ϑεραπείαν οἶδεν ὁ ποιητής. πρωτότυπον δὲ τῆς ἐπῳδῆς ἡ ἐπαοιδή. (Vers. 460.) ἐκ δὲ τοῦ 
Ἰησάμενοι ᾿Ιωνιχοῦ γίνεται ἰητρὸς, ὥς πὲρ ἐκ τοῦ χοινῶς ἰάσασϑαι ὃ ἰατρός. (Vers. 465.) Τοῦ δὲ 

ϑηρείοντα προὐπάρχειν δοχεῖ ἢ τὸ ϑηράω, ϑηρῶ, ἢ μᾶλλον ἄῤῥητόν τι τὸ ϑηρέω. ἐξ οὗ τὸ ϑηρεύω 
χατὰ τὸ χέω, χεύω, ζητέω, ζητεύω nap Ἡσιόδῳ, καὶ τὰ ὅμοια. προὔπάρχει δὲ τούτων ὁ o ὃ καὶ 
φὴρ «Αἰολικῶς, χαϑὰ ἐδήλωσεν U "Ιλιάς" ἔτι δὲ χαὶ ἡ ϑήρα, ἡ ὁμώνυμος νῆσος Θήρα ἡ παρὰ Ilw- 

δάρῳ, ἧς oi νησιῶται Θηραῖοι, ὧν τῆς γλώσσης ἴδιον τὸ λέγεις Aya καὶ τὰ λοιπὰ τοιαῦτα ῥήματα 
δίχα τοῦ ἰῶτα προφέρειν" λέγες γάρ φασὶ καὶ λέγε, ἀκολούϑως δὲ καὶ τύπτες τύπτε καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως" 
καὶ δοχοῦσι καὶ οἱ τοιοῦτοι δωρίζειν. ἐπεὶ οἱ “ωριεῖς τὸ τύπτειν καὶ λέγειν ἐκ τοῦ, ὡς εἴρηται, τύπτε 20 

xai λέγε, τύπτεν χαὶ λέγεν φασὶ προσϑέσει τοῦ ν' ὅϑεν τὸ τυπτέμεν καὶ λεγέμεν, ὡς x«l ἐν τοῖς εἰς 
τὴν ea εἴρηται. Τοῦ δὲ ἔλασε σῦς, 0 πέρ ἐστιν ἔπληξεν, ἐνεργέστερον τὸ διήλασε. τὸ μέντον 

50 χατήλασε κωμιχὸν "σχῶμμα ἐστίν. (Vers. 466. ) Ὁ δὲ Παρνησὸς, ὃν ἡ κοινὴ χρῆσις διὰ τοῦ ἃ λέγευ 

Παρνασὸν, πολὺς ἐν ταῖς ἱστορίαις, φυλάσσων μέχρι καὶ νῦν παρὰ Βοιωτοῖς ὑποβάρβαρον. τὸ ἀρχαῖον 
ὄνομα. Τιρνεσὸν γὰρ αὐτὸν παραλαλ οὔντες φασὶν οἱ ἐγχώριοι. ἡ δὲ διὰ τῶν δύο σσ γραφὴ τοῦ Iao- 
γησσοῦ κατήργηται παρὰ τοῖς ὕστε gov. xci τοιαῦτα uiv τὰ TOU εἰρημένον Ὁμηριχοῦ χωρίου λεπτά. 

Ὅτι δὲ τοῖς παλαιοῖς περισπούδαστον ἦν τὸ κυνηγετεῖν, αἱ παλαιαὶ πράξεις δηλοῦσιν. ἐν αἷς μυρία 

πρόσωπα λαμπρὰ περιῴδονται, χαίροντα τῇ ϑηρατικὴ τέχνῃ καὶ εὐδοκιμοῦντα περὶ αὐτήν. ὅτι μηδὲ 
ἔστιν εἰκαῖον ἔργον αὕτη, ἀλλὰ; γυμνάσιον πολεμικὸν, δίχα γε τοῦ χαὶ βίον προσπορίξειν ἐνιαχοῦ ὅλοις 
ἔϑνεσιν. ἦσαν δὲ χαὶ γέρα ϑήρας παρά τισι. Μαχεδονικὸν οὖν ἔϑος ἱστόρηται, γέρας εἰναι τῷ ἔξω 30 
λίνων ὗν χεντήσαντε μὴ χαϑῆσϑαι ἐν δείπνοις, ἀλλὰ χατακλίνεσϑαι. ἕως δὲ τότε καϑήμενοί, φασιν, 

ἐδείπνουν. Κάσανδρος οὖν &vopeiós το 2 χαὶ κυνηγὸς ἀγαϑὺὸς πέντε καὶ τριάκοντα ἐτῶν γεγονὼς, ἐδεί- 707 
πνει παρὰ τῷ πατρὶ καϑήμενος, οὐ δυνάμενος τὸ ἄσλων ὁὀκειλέσν., ἄλλωο δὲ ὅτι ἐκαϑέζοντο ἐ ἐν τοῖς δεί- 

πνοις οἱ ἥρωες, οὐ μὴν ko wd δῆλον ἐστί. λέγεται. γοῦν, ὡς καὶ LASTS ποτὲ εἰς ἐξακισχες 

θολίους ἡγεμόνας ἐχάϑισεν "ἐπὶ δίφρων ἀργυρῶν καὶ χλιντήρων ἁλουργοῖς περιστρώσας ἱματίοις. xc 

AO voc δέ, φασι, χαϑήμενοι ἐδείπνουν ἐν πρυτανείῳ. ( Vers. 467.) Ὅτι τὴν ῥηϑεῖσαν οὐλὴν γραῦς 

χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα γνῶ ἐπιμασσαμένη, τουτέστιν ἐφαψαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσϑαι: 

ἂν δὲ λέβητι πέσε χνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός" ἂψ δ᾽ ἑτέρωσ᾽ ἐκλίϑη ἢ ὁ λέβης ἢ αὐτή. τὸ δ᾽ ἐπὶ χϑο- 

vs ἐξέχυϑ' ὕδωρ" τὴν δ᾽ ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα" τὼ δέ οἱ ὄσσε δαχρυόφιν πλῆσϑεν" ὅϑεν 
λαβών, φασι, Σοφοχλῆς ἔφη, ὡς χάρμα ὑφέρπει δάκρυον ἐκκαλούμενον. Dar, δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 4o 

1873 ἁψαμένη δὲ γενείου εἶπεν" ἡ μάλ * Ὀδυσσεύς ἐσσι φίλον τέκος, οὐδέ σ᾽ ἔγωγε πρὶν ἔγνων, πρὶν πάντα 
ἤγουν ὅλον ἄναχτα ἐμὸν ἀμφαφάασϑαι. ἔφη καὶ Πηνελόπην ἐσέδραχεν περραδέειν ἐϑέλουσα, φίλον 
πόσιν ἔνδον ἐόντα. ἡ δ᾽ οὔτ᾽ ἀϑρῆσαι δύνατ᾽ ἀντίη, οὔτε νοῆσαι" τῇ γὰρ ᾿4ϑηναίη νόον ἔτραπε, τουτέστιν 
ἡ τοῦ Ὀδυσσέως φρόνησις, ὃς οἷα εἰκὸς, λαβόμενος τῆς γραὸς ἐκ τῆς φάρυγγος, οὐκ ἀφίει λαλεῖν, καὶ οὐ 
μόνον, ἀλλ οὐδὲ νοεῖν, ὡς ἀγωνιῶσαν ἐφ᾽ ἑαυτῇ. διὸ οὐδὲ ἀϑρῆσαι εἶχεν, ὅτι μηδὲ νοῆσαι. νοῦς ydo δρᾷ, 
ὥς πὲρ καὶ ἀκούει. φησὶ γοῦν ὅτι Ὀδυσσεὺς χειρὶ ἐπιμασάμενος, φάρυγος λάβε δεξιτερῇ uero. εῇ δ᾽ ἑτέρῃ 
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ἐγγὺς ἐρυσάμενος ἔφη ἱκετευτικῶς " μαῖα , τίη “ ̓ἐϑέλεις ὀλέσαι; σὺ δέ μ᾽ ἔγρεφες αὐτὴ τῷ σῷ ἐπὶ μαζῷ.. 

γῦν δ᾽ ἄλγεα πολλὰ μογήσας ἤλυϑον εἰχοστῷ ἕτεὶ ἐς πατρίδα γαῖαν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐφράσϑης xc TOL ϑεὸς 

ἔμβαλε ϑυμῷ , σίγα, μή τις ἄλλος πύϑηται. (Vers. 488. ) εἰτα τῇ παρακλήσει ἀναμίξας ἀπειλὴν φησὶν, 

ὡς & mo ὑπ᾽ ἐμοὶ ϑεὸς δαμάσει μνηστῆρας, οὐδὲ τροφοῦ οὔσης σεῦ ἀφέξομαι ὁππότ᾽ ἂν ἄλλας ὁμωὰς 

ἐν μεγάροισιν ἐμοῖς κτείναιμι ιγυναϊκας" 3] καὶ κατ E γραφὴν, χτείνῳμι xara ἔχτασιν ix τοῦ χτεί- 

vou. "Καὶ σημείωσαι, ὕπως πάνυ κινδυνώδη χαὶ ἐναγώνιον ποιήσας Ὅμηρος τὴν τοῦ ἀναγνωρισμοῦ 10 

περι πέτϑιον χαὶ σχεδὸν εἰς ἄλυτον περιαγαγών" παραβραχὺ γὰρ ἐπιγνώσϑη ἂν ὁ Ὀδυσσεὺς τῇ yos 

χαὶ οὕτως ἠχρειοῦτο ἡ πιϑανότης TOU δράματος" ὅμως αὖϑις αὐτὰ κατέστησεν οἴκτῳ τὲ ἱκετείας χαὺ 

ἀπειλῇ, καὶ κατώρϑωσεν ἀναγνωρισϑῆναι τὸν Ὀδυσσέα μόνῃ τῇ γραὶ, ὃ καὶ συνήνεγκεν αὐτῷ ὕστερον. 

10 συντελέσει γάρ τι xol ἡ γραῦς εἰς τὴν μνηστηροχτονίαν, ὡς εἴρηται. Ert σημείωσαι χαὶ ὡς ἐπὶ τοῖς 

συμβεβηκόσιν ἄρτι οὐδέν τι τῶν ἁπάντων ἢ Πηνελό 07t1] παρεσημήνατο. xci τοῦτο εὐλόγως. δακρύουσα 

μὲν γὰρ οὐχ᾽ δρᾶται ἡ γραῦς, διότι Ὀδυσσεὺς ἀπ᾿ ἐσχαρόφιν ἵζων ποτὶ GXOTOV ἐτράπετο οὐχέτι ἀσσο- 

τέρω παρακαδήμενος τῇ Πηνελόπῃ. διὸ οὐ δῆλον xv οὐδὲ εἰ τὴν φωνὴν, ἐπε axe D, γραῦς, χαὶ οὐδὲ 

τοῦ γενείου ἁψαμένη ὁρᾶται οὐδὲ μὴν τοῦ φάρυγγος χρατουμένη διὰ τὴν. αὐτὴν αἰτίαν. εἰ δὲ καὶ προσεῖπε 

τὸν Οδυσσέα, ὀλίγιστά τὲ ἦσαν xelve , καὶ ὑφειμένως δηλαδὴ, ὡς εἰχὸς, ἐλαλήϑη. οὐ γὰρ εἰχε γέγω- 

γοτέρῳᾳ χρήσασϑαι τῇ φωνῇ. ( Vers. 468.) Τὸ δὲ ἀφεϑῆναι τὸν πόδα καὶ τὸν χαλκὸν ἠχῆσαι χαὶ τὸ 

ὕδωρ ysÜnvai, δῆλα "μὲν πάντως καὶ τῇ Πηνελόπῃ: δοκοῦσι δὲ δι᾿ ἀσϑένειαν γενέσθαι τῆς γραύς" 

ὀλιγεπηλέουσα γὰρ *eivat ὑπόκειται. διὸ καὶ τοῦ μεν ἄρου ἐχβαίνουσᾳ μὲτ ̓ ὀλίγον pe ᾧ οἴσεσϑαι ποδά- 20 

γιπτρῶ » ἐπεὶ τὰ πρότερα ἔχχυτο πάντα, οὐκ ἐρωτᾶταν ὑπὸ τῆς δεσποίνης , ὡς τῶν προτέρων διὰ τὴν 

20 αὐτῆς ὀλιγηπελίαν ἐκχυϑῆναι δοκούντων. τὰ δὴ τοιαῦτα οὐκ ἂν οὕτως εὐρικονομήτως διεσχευάσθησαν 

εἰς τὸ πιϑανὸν, εἴ τις νέα καταδρήστειρα vue τὸν Ὀδυσσέα. καλῶς ἄρα ἐπελέγη γραῦς αὕτῃ μαῖα 

φίλη: τῷ Ὀδυσσεῖ, δι΄. ἧς πιϑανῶς τὸ δρᾶμα τῷ ποιητῇ διεσχεύασται. ( Vers. 472.) ᾿Ιστέον δὲ, ὡς εὺ 

ἔσχε τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ ὅτι ϑαλερὴ ἔσχετο φωνὴ τῇ γραὶ, ὡς ἂν μὴ ἐχβοήσῃ. "EvO« καὶ ὅρα τὸ ϑαλερή. 

οὐ γὰρ ἁπλῶς ἡ φωνὴ αὐτῇ ἐπεσχέϑη)" οὐ γὰρ ἂν οὐδὲ προσεῖπε τὸν ᾿Οδυσσέα, ἀλλὰ τὸ ϑαλερὸν τῆς φω- 

γῆς- ὅτε μέντοι καὶ τοῦ φάρυγγος αὐτῆς ἐλάβετο, τότε οὐδὲν οὐδόλως : εἰχε λαλεῖν. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι μᾶλ- 

λον ó ̓Οδυσσεὺς ἀπὸ τῆς συμβεβηκυίας. αὐτῷ οὐλῆς Smoke ἢ ἐκ τῶν δώρων. τῆς φύσεως" ὃς ἄλλως 

μὲν ἔπειϑε τὴν γραῦν, ὅτε κομιδῆ ἀπειλημιμένος ἣν ἐν στενῷ καὶ πρὸς αὑτῷ τῷ ἐλεγχϑῆναι ἐτύγχανεν. 

ὡς; δὲ καὶ τῆς οὐλῆς ἅψοιτο, ἔγνω τὸν ἄναχτα. ἐξ αὐτῆς δὲ χαὶ τῷ Εὐμώώῳ zai τῷ Φιλοιτίῳ à ὕστερον 

ἀναγνωρίξεται. ᾿Αριστοτέλης δέ, φασιν, ἐπιλαμβάνεται τοῦ τοιούτου ἀναγνωρισμοῦ, λέγων ὡς ἄρα 

ὅ0 χατὰ τὸν ποιηλτὴν τῷ τοιούτῳ λόγῳ πᾶς οὐλὴν & ἔχων ̓ Οδυσσεύς ἐστι. τὸ δέ ἐστιν οὐχ᾽ ἁπλῶς τοιοῦτον, Zo 

ἀλλὰ συμβάλλεταί τι χαὶ τὸ ποιὸν τῆς, ὡς ἐῤῥέϑη, & ξιολόγου οὐλῆς σύν ye τοῖς ἄλλοις. καὶ γὰρ κατὰ 

τὸν τῆς γραὸς λόγον. χαὶ δέμας καὶ φωνὴν καὶ πόδας ὁ δ πυρὸν δένος ἐῴκει τῷ Ὀδυσσεῖ. ( Vers. 467. ) 

Xeose. δὲ xaranonvésc orb quienes, Ψ “λαφψῷῶσαι χατὰ τὸ ϑέναρ, ὑποίαις καὶ ϑραττόμεϑα" ὥς πὲρ αὖ 

πάλιν ὑπτίαις χερσὶ δεχόμεϑα τὰ διδόμενα.  ( Vers. 469.) Τὸ. δὲ, ἐν λέβητι πέσε κνήμη, σφοδρᾶν τινα 
δηλοῖ καταφορὰν διὰ τοῦ ἐνέπεσε, διὸ καὶ καναχεῖ ὃ χαλκός. ἐμπιπτει. δὲ 0 ποὺς τῷ λέβητι. διότι ἀνελ- 

πίστως ἀφείϑη φέρεσθαι. τοῦτο δὲ γέγονεν ἐκλυϑείσης τῆς γραός" διὸ καὶ ἂψ ἑτέρωσ᾽ ἐκλίϑη. ἡ δὲ τῆς 

κνήμης ἔμπτωσις οὐ μόνον χαναχῆσαι τὸν χαλκὸν. ἐποίησεν, ἀλλὰ xol τὸ ὕδωρ ἐξέχεεν ἀνατραπέντος 

τοῦ λέβητος, ἐπίτηδες καὶ ταῦτα πλάττοντος τοῦ ποιητοῦ διὰ τὸ τῆς περιπετείας ἐναγωνιώτε ὍΝ; 

CVers. 480. ) Ὅρα δὲ καὶ τὸ φάρυγος δι᾿ ἑνὸς y γραφὲν κἀνταῦϑα, χαϑὰ καὶ ἐν τῷ, φάρυγος δ᾽ ἐξέο- 
ÁO gyro οἶνος; ὡς ἀπὸ τοῦ φάρυξ ὦ ὡς δοῖδυξ, εἰ xci διὰ τοῦ.» ἐκεῖνο κλίγεται. καὶ dent τοῦτο εἰναι φυσι- 

κώτερον; χαϑὰ «t τὸ. ἴυξ TOU ἴυγξὶ "yep ἐχεῖ. yag. δι᾿ εὐφωνίαν δοχεῖ τὸ ν ἤγουν τὸ ἀντ᾽ αὐτοῦ y τεϑεῖ- 

σϑαι. ἀπὸ γὰρ τοῦ ἰύζω (U*Eo ἴυξ ἐστὶ τὸ φυσικὸν κατὰ ἀποβολὴν τοῦ ἐν τῷ μέλλοντι, ὦ. ἴσως δ᾽ ἐκ τὴς 40 

708 μονογαμμάτου φάρυγος χαὶ αἱ Φαρύγαι, τὸ τοπιχὸν ὄνομα. ( Vers. 482. δι Τὸ δὲ, σύ Li érgegeg αὐτὴ 

τῷ σῷ ἐπὶ poo , τὴν μαῖαν ὑπογράφει. τοιαύτη γὰρ ἢ χυρίως μαῖα χατὰ μητέρα τρέφουσα. διὸ χαὶ 

ὁμοίως ἄμφω παράγονται;. ἀπὸ τοῦ μῶ γὰρ «τὸ ζητῶ καὶ ἡ μαῖα xc 9 μήτηρ. ( Vers. 485.) Τὸ δὲ, 

ϑεὸς ἔμβαλειϑυμῷ, ϑεῖόν τι δηλοῖ τὸν τοῦ Οδυσσέως ἀναγνωρισμὸν εἰναι. οὐ ydo ἂν ἄλλως Y γραῦς 
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ἀνέγνω τὸν ἠλλοιώμενον ὑπὸ tij ̓ 4ϑηνᾶς. (Vers. 488.) Τὸ δὲ, ὑπ᾽ ἐμοὶ δαμάσει μνηστῆρως συνή- 
ϑὼς ἔχει τὴν ὑπὸ πρόϑεσιν συντεταγμένην μετὰ δοτικῆς. Χρὴ δὲ σημειώσασϑαι καὶ οἵοις προσώποις 
ἑαυτὸν xal ὕπως ἐπίστευσεν ᾽Οδυσσεὺς, ἵνα χαὶ οὕτως ἡ ποιητικὴ ποιχιλία διαδει)ϑείη xci τὸ τῆς πλά- 
σεως πολύτροπον. Τηλεμάχῳ μὲν γὰρ ὡς υἱῷ γνωρίζεται καὶ ἑκών. ἔγνω γὰρ olog ἣν; ὃς καὶ ἀπεδή- 
μὴσε δι᾿ αὐτὸν, Εὐρυκλείᾳ δὲ ἄκων rjj καὶ 90d Q χαὶ οἷον μητρὶ, Εὐμαίῳ δὲ zai Φιλοιτίῳ πρὸς αὐτῇ. 
τῇ ἀκμῇ τοῦ ἔργου γνωσθήσεται. τί γὰρ ἔσει πρῴην; τῇ μέντοι γυναικὶ “]ηνελόπῃ ἁπάντων ὕστερον. 
οὐ γὰρ ἐχρησίμευσεν ἐχείνη εἰς οὐδὲν, ἀλλὰ χαὶ προσέβλαψεν ἂν τῆς πολλῆς ἀνεϑεῖσα σκυϑρωπότητος 

50 xal ὑποψίαν οὕτω τοῖς μνηστῆρσιν ἐνθεῖσα τοῦ τὸν UOvo*ota δι᾿ ἐλπίδος εἶναι αὐτῇ, καὶ ἄλλως οὐδὲ 
τερατείαν τινὰ εἶχεν οὕτω τὸ πρᾶγμα ᾿Ὁμηρικῇ ποιήσει πρέπουσαν. παραδόξως οὖν χαὶ πολυτρόπως 
ἀνεγνωρίσϑη πᾶσιν, οἷς ἡλϑὲν εἰς γνῶσιν, μηδενὸς ἀναγνωρισμοῦ συμπεσόντος ἑτέρῳ ἀναγνωρισμῷ 10 
τὸ σύνολον" ἄλλως γὰρ τῷ Τηλεμάχῳ, ἑτέρως τῇ Εὐρυκλείᾳ, ἑτεροιὼς τοῖς δούλοις, παραδοξότερον δὲ τῇ 
Πηνελόπῃ, ἄλλον δὲ τρόπον τῷ “Ἰαέρτῃ, καὶ ὕλως ἀνομοίως ἅπασιν. ( Vers. 492.) “Ὅει perd τὸν ἀνα- 
γνωρισμὸν καὶ τὴν ῥηϑεῖσαν τοῦ Ὀδυσσέως ἀπειλὴν ἡ Εὐρύχλεια, τέκνον ἐμόν, φησιν, οἶσϑα μὲν οἷον 
ἐμὸν μένος ἔμπεδον οὐδ᾽ ἐπιεικτόν. Καὶ ὅρα ὅτι τέχνον ὠνόμασε τὸν δεσπότην, ὃν, ὡς ἐχεῖνος ἔφη, 

θο ini τῷ ἑαυτῆς ἔϑρεψε μαζῷ. ( Vers. 494.) εἶτα ἑρμηνεύουσα, πῶς "εἶπε τὸ ἐπιεικτὸν, φησίν" ἕξω δ᾽ 
ὡς ὅτε τις στερεὴ λίϑος ἠὲ σίδηρος. τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ φϑάσαντος δοχεῖ παραπεποιῆσϑαι νοήματος τοῦ, 
ὀφϑαλμοὶ δ᾽ ὡσεὶ χέρα ἔστασαν ἠὲ σιδηρος. ἔστι δ᾽ ἐπιεικτὸν κυρίως τὸ εἶχον ἁφῇ ὡς μαλακόν" οὐκ 

1874ἐπιεικτὸν δὲ τὸ ἀνάπαλιν. Ὅρα δὲ "καὶ τὸ λιϑος ϑηλυκῶς λεχϑὲν ἐν τῷ, στερεὴ λιϑος. TO δὲ ἕξω 
ἀντὶ τοῦ κατάσχω τὸ πρᾶγμα, σιγήσω. κατὰ τὸ, ἀλλ᾽ ἔχε σιγῇ μῦϑον, 0 κατωτέρω κεῖται" ἢ χαὶ 
ἄλλως κοινότερον ἀντὶ τοῦ διατεϑῶ, ἐφ᾽ οἷς παραγγέλλεις. ( Vers. 495.) εἶτα τῆς γραὸς εὐνοϊκῶς ὑπι- 20 
σχνουμένης» εἴ περ ὑπ᾽ αὐτῷ ϑεὸς δαμάσει μνηστῆρας, τότε καταλέξειν αὐτῷ γυναῖκας αἵ τὲ αὐτὸν 
ἀτιμάζουσι, xal ct νηλιτεῖς εἰσὶν ἢ νηλίτιδες ἀπὸ εὐθείας βαρυτόνου καϑ' ἑτέραν γραφὴν. (Ν 618. 500.) 

το Ὀδυσσεὺς οὐ χρῆναι εἶπε τὴν γραῦν αὐ "τὰς μυϑεῖσϑαι" φράσομαι γάρ, φησι, καὶ αὐτὸς ἐγὼ καὶ 
εἴσομαι ἑκάστην" (͵ εν5. 502.) ἀλλ᾽ ἔχε σιγῇ μῦϑον, ἐπίτρεψον δὲ ϑεῷ. λόγος δὲ τοῦτο πεποιϑότος 
τινὸς εἰς τὸ ϑεῖον. τὸ δὲ οὕτω τὸν Ὀδυσσέα τῶν γυναικῶν πειράσασίϑϑαι φϑάσας 0 Τηλέμαχος παρήγ- 
yuÀs τῷ πατρί. (Vers. 505.) Ὅτι καὶ τοὺς πόδας ἀπονιπτόμενοι ἐλαίῳ ἠλείφοντο οἱ παλαιοί. Εὐρύ- 
κλεια οὖν τὸν δεσπότην £vnpé τε καὶ ἤλειψε Aim ἐλαίῳ. οὗ γενομένου αὖτις ἀσσοτέρω πυρὸς τοῦ κατὰ 709 
τὴν ἐσχάραν ἕλκετο δίρρον Οδυσσεὺς ϑερσόμενος, ἤγουν ϑερμανϑησόμενος, ὡς διὰ τὸ νίψεσθαι, χαϑὰ 

20 ἐῤῥέκϑη, ποῤῥωτέρω γενόμενος. ( Vers. 507.) οὐλὴν δὲ κατὰ ῥάκεσσι κάλυψε, μὴ καὶ τῇ γυναικί ποϑὲν 
ἐχφανείη διὰ τὸ τῶν ῥακέων ῥωγαλέον. (Vers. 510.) Ὅτι προσώπῳ γυναικείῳ μηδὲ ὑπνοῦν ἀφιεμένῳ So 
ὑπὸ λύπης προσφυὲς εἰπεῖν ποτὲ rÓ, xci γὰρ δὴ κοίτοιο τάχα ἔσσεται ἡδέος ὥρη, ἤγουν ταχὺ ἔσταν 
εὐνασϑῆναι καιρὸς, ὅν τινά γ᾽ ὕπνος ἕλοι YXor«e2o ναὶ κηδόμενόν meg. αὐτὰρ ἐμοὶ καὶ πένϑος ἀμέτρη- 

τον πόρε δαίμων" ἤματα μὲν γὰρ τέρπομ᾽ ὀδυρομένη γοόωσα, ες τ᾽ ἐμιὰ ἔργο: ὁρόωσι «δὴ ὠμηιπόλων 
ἐνὶ οἴχῳ. αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλϑοι ἕλῃσί τε κοῖτος ἅπαντας, κεῖμαι ἐνὶ λέκτρῳ, πυχιναὶ δέ μοι ἀμφ᾽ ἀδὲ- 
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vov xig ὀξεῖαι μελεδῶναι ὀδυρομένην ἐρέϑουσι. (VWers.517.) Kai ὅρα τὸ μελεδῶναν, οὗ ἡ εὐθεῖα 
ἡ μελεδώνη. ὕτι δὲ καὶ τρισυλλάβως ἔστιν ἡ μελεδὼν, οὐχ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. γίνονται δὲ ἀμφότερα 
παρὰ τὸ τὰ μέλη Cuv, ὅ περ ὅτι ἀπὸ τοῦ ἔϑειν γίνεται τροπῇ τοῦ ϑῆτα εἰς δέλτα προείρηται. συγγενῇ 

3ο γὰρ "ἀλλήλοις τὰ τοιαῦτα φαίνεται σύμφωνα. διὸ xci ἀντιμεταχωρεῖ πρὸς ἄλληλα, ὡς xci ἐν τοῖς 
πρὸ τούτων δεδήλωται, καὶ ἐν rotg εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα δὲ γέγραπται. ἡ τοιαύτη δὲ τῶν εἰρημένων συμφώ- 
vov φιλία ἐκ τοῦ τένδειν, 0 πέρ ἐστιν ἐσθίειν κατὰ τὸ, ὃν πόδα τένδει, τὸν προτένϑην ἐποίησεν, ὅς 4g 
ἐστι προγεύστης, ὃ καὶ δέατρος παρὰ τὸ ἔδειν, οὐ μὴν ἐλέατρος" ἐχεῖνος γὰρ μάγειρός ἐστι παρὰ τοὺς 
ἐλεούς" ὧν χρῆσις ἐν τῷ, εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευαν" ὁμοίας ἐναλλαγῆς καὶ τὸ μήδω μήϑω xci τὰ ἐξ αὐτῶν, 
xaT αὐτὴν δὲ χαὶ μασϑὸν xai μαϑὸν διὰ τοῦ ϑῆτα εἰπεῖν ταυτόν ἐστιν, εἰ καὶ ἄλλως ὃ αὐτὸς μαστὸς 
διὰ τοῦ T λέγεται ὡς μασητὸς ὧν βρέφεσιν. οὕτω δίχα τῶν ἄλλων καὶ ἐκ τοῦ δρῶ τὸ βλέπω, περὶ οὗ ἐν 
τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα ἐῤῥέϑη, ὅϑεν καὶ τὸ ὑπόδρα ἰδεῖν καὶ ὃ δραπέτης. κατὰ τροπὴν ὁμοίαν γίνεται 
ἀϑρεῖν τὸ ἄγαν βλέπειν, οἷον, or, ἀϑρῆσαι δύνατο" εἰ μὴ ἄρα ἴσως εἴπου τις, ὅτε ὥς περ ἀπὸ 
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τοῦ διορῶ συγκέχοπται τὸ δρῶ, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ ϑεωρεῖν τὸ ϑρεῖν; zc κατ᾽ ἐπίτασιν ἀϑρεῖν: 

(Vers. 516.) Κὴρ δὲ ἀδινὸν ἢ τὸ οἰκτρὸν ἢ τὸ mvxivov' τοιοῦτον γὰρ τὸ τῆς καρδίας σπλάγχνον. 

(Vers. 510.) 70 δὲ κοῖτον ἡδὺν εἰπεῖν καὶ ὕπνον γλυκὲν, ταυτόν ἐστι. ἃ δὲ ῥηϑέντα προσεχῶς ἔπη 

ἔστι παρῳδηϑῆναι καὶ ἐπὶ ἀνδρὸς, ὕτε τις ὁμοιοις ἐνέκχεται πάϑεσιν. (Vers. 518.) Ὅτι τὰ προσε- 4o 

que ῥηϑέντα περιπαϑῶς εἰποῦσα ἡ Πηνελόπη ἐπάγει καὶ παραβολὴν, ἐν ἢ μύϑου τέ ἐστιν ἀφέλεια, καὶ 

ἱστοριας δὲ στρυφνότης. χαὶ οὕτω διαδείχνυσιν οἷον αὐτῇ τὸ πένϑος. φησὶ γάρ᾽ ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέου 

χούρη χλωρηὶς ἀηδὼν καλὸν ἀείδῃσιν, ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, δενδρέων ἐν πετάλοισι καϑεξομένη πυκι- 

γοῖσιν, ij τε ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα une παῖδ᾽ ὀλοφυρομένη "Irvàov φίλον, ὅν more χαλκῷ 

χτεῖνε "δι᾿ ἀφραδίας, κοῦρον Ζήϑοιο ἄνακτος" ὡς καὶ ἐμοὶ δίχα ϑυμὸς ὑρώρεται ἔνϑα καὶ ἔνϑα, καὶ 5o 

10 ἑξῆς, ὡς μὲτ ̓ ὀλίγα εἰρήσεται. ᾿Ιστέον δὲ Ort 3 ῥηϑεῖσα παραβολὴ oU τοσοῦτον διὰ τὸ névÓog παρείλη- 

πται, ὅσον διὰ τὸ τρέπευ θαυ τὴν γυναῖκα εἰς πολλοὺς λογισμοὺς, χαϑὰ καὶ n ἀηδὼν ϑαμὰ τρωπῶσα 

χέει φωνήν. διὸ καὶ ἡ ἀπόδοσις τῆς παραβολὴς διχα φησὶν αὐτῇ ὀρώρεσϑαι ἤγουν ὀρίνεσϑαι τὴν ψυ- 

χὴν ἔνϑα καὶ ἔνϑα. Τὸν δὲ περὶ τῆς ἀηδόνος μὖϑον διαφόρως ἤτοι ἀνομοίως τοῖς νεωτέροις μεταχεις- 

οίζεται ὃ ποιητής. οὔτε γὰρ Πανδίο" vog ὁμοίως αὐτοῖς μέμνηται, εἰ μὴ ἄρα διώνυμος ἐχεῖνος ἣν HHev- 60 

δάρεός τὲ χαὶ Πανδίων καλούμενος, οὔτε IIoózvis y οὔτε Tupéíog. καὶ τὸν παρὰ τοῖς νεωτέροις δὲ Ἴτυν 

ἼΠυλον αὐτὸς λέγει. χαὶ ἢ μὲν χατὰ τὸν ποιητὴν ἱστορία τε καὶ μυϑολογία μετὰ μικρὸν εἰρήσεται, xc 

μὴν xci τὰ τῶν Vc εωτέρων. εὕρηταιο δὲ γραφὴ παλαιὰ καὶ τὸν παρὰ τῷ ποιητῇ Ζηϑον Ζήτην γράφουσα, 

οἷον, χοῖρον Ζήταο ἄνακτος, xci "τὸν [rvAov βουλομένη ᾿“ἡτυλον εἶναι; κατὰ ἀφαίρεσιν δὲ τοῦ ἄλφα! 875 

" Hrviov διὰ τοῦ ἤτα, ὡς οἱονεὶ ἐξ ἀήτου γένος ἕλκοντα, ὅϑεν καὶ 0 πατὴρ Ζήτης, Βορέου γὰρ ἐχεῖ- 

710 ἰώ.) υἱός. οἱ δὲ ταῦτα γράψαντες χαὶ τρίτην τινὰ πρὸς τὰ τοιαῦτα ἐρεσχελίαν γράφουσιν. ἀλλ᾽ αὑτὴν 

μὲν ἐατέον" & δὲ κοινῶς οἱ uid" “σμηρον περὶ ἀηδόνος γράφουσι, τοιαῦτα ἐστί. Πανδίονος ᾿Αττικοῦ 

τυράννου γίνεται Πρόκνη καὶ Φιλομήλα. τούτων ἡ Φιλομήλα γαμεῖται Τηρεῖ τῷ Θρᾳκὶ, χαὶ γένεται 
τῷ μετοιχισμῷ ἐξ ̓“ττικῆς γυναικὸς Θρᾳκική. μέλλοντα δέ ποτε ᾿ϑηναζε τὸν Τηρέα ἥχειν, ἱχέτευεν 

7 γυνὴ τὴν ἀδελιὴν Πρόκνην ἐν τῷ ἐπανήκειν συνενέγχασϑαι. ὃ δὲ ποιεῖ μὲν τοῦτο, περὶ δὲ τὴν ὁδὸν 

βιάξεται τὴν κόρην, καὶ φϑείρας 7λωσσοτομεῖ; ὡς ἂν μὴ ἔχοι τῇ ἀδελφῇ ἐκλαλὴ ἤσαι τὸ πάϑος. ἀλλ 

ἡ “Πρόχνη ἐν ἱστῷ ἐξυςραίνει τὴν βίαν, καὶ ἐπεὶ μὴ εἶχε τῇ γλώττῃ, ἐκφαίνει τῇ χειρί. xai 1j Φιλομήλα 

τὴν τῆς ἀδελφῆς "gAürray ἀντισταϑμᾶται τοῦ παιδὸς, καὶ ἀνελοῦσα τὸν viov "Irvv παραβάλλει τῷ 

ἀνδρὶ Rem ὁ δὲ παϑὼν τὴν βρῶσιν aAX ὕστερον γνωρίζει τὸν παῖδα λευψότνοις μικροῖς τεχμηράμενος, 

καὶ διώκει * τὰς ἀδελφὰς, τῷ παιδὶ συγκαταϑύσων αὐτάς. αἱ δὲ φεύγουσι; καὶ τοὺς χρείττονας αἰτη- 10 
$o σάμεναι πτερύσσονται εἰς χελιδόνα μὲν ἡ Φιλομήλα, Πρόχνη δὲ εἰς ἀηδόνα. διὸ τραχύφωνος μέν ἐστιν 

ἡ χελεδὼν καὶ ἀηδὴς τὸ μέλος οἷα χολουσϑεῖσα τῆς γλώττης, καὶ συχνὰ τὸν Τηρέα ὑποτραυλίζουσα 

xarà στόμα προφέρει, ἀηδὼν δὲ τὸν ἴτυν τοῦ μέλους προοβέλλεται. Τηρεὺς δὲ εἰς ἔποπα μορφωϑεὶς 
ποῦ ἄρα εἰσὶν ἀναφωνεῖ συχνά. sol οὕεω μὲν οἱ τοιοῦτοι φασί. τοῖς δὲ περὶ τὸν ποιητὴν ἑτεροῖα δοκεῖ, 
“Πανδαρέου, ᾧ πατὴρ Μέροψ ὃ Μιλήσιος, κούρας οἴδασι Δηερόπην, Κλεοϑήραν καὶ ᾿“ηδόνα. τούτων 

7 πρεσβυτάτη ᾿“ηδὼν Ζήϑῳ τῷ Augiovog ἀδελφῷ, φασὶ, γαμηϑεῖσα ἔσχεν υἱὸν ἕνα τὸν "Irvàov. φϑο- 
volo δὲ τῇ τοῦ 4άερος ̓ Δμφίονος πολυτεκνίᾳ, συχνοὶ γὰρ αὐτῷ ἐγίνοντο παῖδες ἐκ Νιόβης τῆς Ταντάλου 

ἢ Ἱππομεδούσης, ἐπεὶ ἑώρα τὸν υἱὸν Ἴτυλον συναϑύροντα ἐκείνοις χαί ποτὲ χαὶ συναναχλινόμενον 

παραγ) γέλλει κατὰ καιρὸν τῷ παιδὶ ἰδίᾳ χοιτασθῆναι, ἢ) κατά τινας τὴν ἐνδοτέρω κοίτην ἑλέσϑαι, ὡς 

ἂν opi νυχτὸς αὐτὴ ἐπελϑοῦσα τὸν πρῶτον ἀποσφάξῃ τῶν "dugiovog παίδων. ὃ δὲ ἡ qv ὃ ““μαλεύς, τοῦ 

4o δὲ ᾿Ιτύλου ἐκλαϑομένου i ἢ ἄλλως μὴ ὑπακούσαντος, ᾿ἐπεισφρήσασα νυκτὸς q Δηδὼν ἀποσφάτ Ἄγε, τὸν 20 

παῖδα Irviov, εἰς τὸν ᾿Δμαλέα: δοκοῦσα βάπτειν τὸ ξίφος. ὡς δὲ τὸ τοῦ φϑόνου χακὸν οὕτω κατέ- 

σχηψεν εἰς τὸν Ἴυλον; κάτοχος ἡ μήτηρ γενομένη τῷ πένϑει αἰτεῖ ϑεοὺς ἐξ ἀνϑρώπων γενέσθαι, 

καὶ ἀλλαγεῖσα εἰς ἀηδόνα τὴν φαινομένην τὸ τοῦ ᾿Ιτύλου πένϑος ὕμως oU μετήλλαξεν, ἀλλ ἐπὶ τὸ 
στόμα ἔχει αὐτὸν ᾷδουσα. καὶ τοιοῦτον μὲν καὶ τοῦτο. "“ἴλλοι δὲ τὴν ἄνθρωπον ᾿Δηδόνα οὐκ ἀγνοοῦσαν 

φασὶ τὸν IrvAov ἀνελεῖν, ἀλλὰ ἑκοῦσαν. χτείνασα γάρ. φασι, τὸν τοῦ ᾿ΑΙμφίονος. ᾿Μμαλέα, εἰτα δὴ 

φόβῳ τῆς ἐχείνου γυναικὸς xài τὸν ἴδιον Ιτῦλον ἐπέσφαξε; «φϑάνουσα τὴν ἐλπιξομένην ἐκ τῆς δυσμε- 
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γοῦς κόλασιν. χαὶ οὕτω μὲν τὰ xar& τὴν ἀηδόνα. ἐν δὲ τῇ ἑξῆς ῥαψῳδίᾳ ἡ Πηνελόπη λέγει, ὡς τὰς 

λοιπὰς δύο Πανδαρέου χκούρας ὀρφανὰς τοχέων λειφϑείσας ἐχόμισεν ᾿Δφροδίτη. ὡραίας δὲ γάμου γενο- 
μένας ἀνηρείψαντο "Aonviet καὶ παρεδόϑησαν᾽ ἐριννύσιν. ἀμφιπολεύειν. ἴσως γὰρ περικαλεῖς μὲν οὐσαι, 
δι᾿ ὀρφανίαν δὲ δὺυσ σπραγοῦσαιν xai εἰς ὑποδύσκολον xci ὡς οἷον εἰπεῖν ἐριννυῶδες ἦϑος μεταβληϑ εῖσαν 
τῇ λύπῃ ᾧχοντο ἀνώνυμοι. καὶ διατοῦτο καὶ ἀνέμοις ἐπαχϑῆναι χαὶ ᾿Βριννύσι τιραθρδέῆνανι μυϑεύον- 

So rci. ἡ δ᾽ αὐτὴ ἐκεῖσε Πηνελόπη ὡς ἤδη ἐνταῦϑα τῇ ἀηδόνι ὁμοία εὔξεται καὶ τοῖο. λοιπαῖς * τοῦ 11ὰν- 
δαρέου ϑυγατράσιν ὁμοιωθῆναι κατά γε τὸ ἁρπαγῆναι ϑυέλλαις προφερούσαις εἰς ἠερόεντα χέλευϑα. 

περὶ δὲ τοῦ ῥηϑέντος Πανδαρέου φέρεται λόγος, ὅτι χύνα κλέψας χρυσοῦν ἐν Κρήτῃ" Ἡφαίστου ἔργον 
ἔμψυχον. ἐκ τοῦ Διὸς τεμένους παρακατέϑετο Ταντάλῳ: Διὸς δὲ ἀπαιτοῦντος τὸ κλέμμα àv “Ἑρμοῦ 
ὥμοσεν ὁ Τάνταλος μὴ ἔχειν. χαὶ Ζεὺς μὲν. τὸν κύνα ' Eouoü ὑφελομένου -ἀπολαβὼν κατέστρεψε τῷ Ταν- 10 
τάλῳ ὅρος τὸ Σίπυλον. ὃ δὲ Πανδάρης. ἢ Πανδάρεος φυγὼν. εἰς Aves ἐκεῖσε εἰς ΕΠ τις διέβη. 
ἔνϑα διεφϑάρη ; φασὶ, μετὰ τῆς γυναικὸς “Ἰρμοϑόης. Τὸ δὲ Πανδαρέου ὅ ὅμοιον τῷ Τυνδαρέου, 0 κεῖ- 
ται παρὰ τῷ ποιητῇ ὁμοίως τῷ Πηνελέου. κούρη δὲ. Πανδαρέου τὸ πτηνὸν 7] ἀηδὼν χατά τινὰ τρόπον 
μετωνυμίας ἢ μεταλύ vies. οὐ γὰρ ἡ ὕρνις Πανδαρέου ᾿ϑυγάτηρ. δι᾿ ἐλείνην δὲ ὅμως τήν ors: ζῶσαν 
xai ϑυγατέρα, λέγεται οὕτω καὶ τὸ QOixOV πτηνὸν εἰς ὃ μυϑικῶς xav μετέπεσε. πολὺς δὲ 0 τοιοῦτος 
τρύπος μάλιστα παρὰ Πινδάρῳ, ληφϑεὶς, ὡς εἰκὸς, ἐχ τοῦ ποιητοῦ" ἐκεῖνος γὰρ. τόπους πολλοὺς ἐξ 
ἡρωΐδων χληϑέντας ἱστορῶν λαλεῖ περὶ τῶν τόπων, ὡς εἴ γε προσώπων ἐμέμνητο. “Χλωρηϊς δὲ ἀηδὼν 

4o] ὡς ἐν χλωροῖς, φασὶ, διατρίβουσω, ἢ ὡς ἅμα τοῖς χλωροῖς φαινομένη" ἕαλρος γὰρ φαίνεται, ἢ διὰ 
τὸ χρῶμα. διό, φασι, xci παρὰ Σιμωνίδῃ χλωραύχενε ς αἱ ἀηδόνες λέγονται. X Vers. 519. ) Ev δὲ τῷ, 

ἔαρος νέον ἱσταμένοιο, δηλοῖ τότε μάλιστα ᾧδικὸν εἶναι τοὐρνίϑιον, εἴποι ἂν ὃ κωμικχός. παραχμά- 20 
ζοντος γὰρ ἔαρος, ἀνίεται καὶ τὸ μέλος. ( Vers. 520.) Τὸ δὲ, ἐν πετάλοισιν, ἢ τὴν χουφότητα τοῦ 
ζωὐφίου δηλοῖ, ὡς οἵου τε ὄντος καὶ φύλλοις ἐνιζάνειν, ἢ καὶ τὸ κλαδίον ἐστὶ τοῖς φύλλοις συνεπινοεῖν, 
ἵνα ἐκ μέρους νοεῖτο τὸ πᾶν. τοιοῦτον δέ τι καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι τὸ, πετάλοις ὑποπεπτηῶτες. Τὸ δὲ mvxi- 
voici ἢ ἁπλῶς οὕτω κεῖται, ἢ κατὰ ἰδιότητα ζῴου χαίροντος φύλλων δασύτητι διὰ τὸ δυσεπιβούλευτον. 
(Vers. 521.) 7ὺ δὲ, ϑαμὰ τρωπῶσα zai ἡ πολυηχὴς φωνὴ, τὸ πόριμον ἐν φωναῖς τῆς ἀηδόνος δηλοῖ. 
ἐντεῦϑεν δὲ λαβὼν Εὐριπίδης ἔφη τὸ, πάσας φϑογγὰς ἱεῖσα ὡς τ᾽ ἀηδόνος στύμα. Τοῦ δὲ τρωπῶ τὸ 
παϑητικὸν ἤγουν τὸ τρωπᾶσϑαι χεῖται ἐν τοῖς ἐφεξῆς. ἐπὶ φυγῆς xara πόλεμον. ἐκτείνεται δὲ ἡ" τῆς 
τοιαύτης λέξεως ἄρχουσα χατὰ τὸ στρωφῶ καὶ νωμῶ καὶ τρωχῶ, πέρὶ ὧν ἱκανῶς εἴρηται ἀλλαχοῦ. Τὸ 
δὲ, χέει φωνὴν, ὅμοιόν ἐστι τῷ, ῥέει αὐδὴν, 0 περ ἐν ᾿Ιλιάδι κεῖται. ( Vers. 524.) Τὸ δὲ, τὴν Πηνελόπην 
ἐπὶ ἀνδρὸς πενϑοῦσαν παραλ αβεῖν εἰς παραβολὴν τὴν ἐπὶ τέκνῳ ϑρηνοῦσαν, εἰ καὶ ἄλλως ἀνομοίως ἔχει 711 

50 χατὰ τὸ "πενϑούμενον πρόσωπον, ἀλλ εἰς ποιότητα ϑρήνου οἰχείως ἔχει, οὐδὲν γὰρ ἧττον φιλάνδρου 

γυναιχὸς πενϑούσης ἐπὶ ϑανάτῳ ἀνὸρὸς ϑιρυγιεῖ μήτηρ φιλόπαις μηκέτ᾽ ὄντος τοῦ παιδός. ( Vers,. 522.) 

Τὸ δὲ, χαλκῷ κτεῖνε, διαστέλλει τῶν ἄλλως χτεινομιένων y λεμιῷ L xov ἢ ἀγχόνῃ 7j ἑτέρως ὁπωσοῦν. Τὸ 

δὲ, δι᾿ ἀφραδίας ἤτοι κακοφραδμοσύνας, ψόγον δηλοῖ γυναικὸς τοιούτῳ φϑόνῳ ἐπιβαλούσης ὅπως ἂν 
καὶ ἐπέβαλε. καὶ ἔστι τοῦτο ἡ πρὸς ἦϑος ὠφέλεια τῆς τοιαύτης παραβολῆς. ὅτε δὲ πλεῖον αὕτὴ ἔχεν τοῦ 
παϑητιχοῦ τὸ γλυχὺ διά τε τὸ ἔαρ καὶ τὴν τῆς ἀηδόνος μνείαν, δῆλον ἐστί. καὶ ὅτι πρὸς δύο κεφά- 
λαια ταύτῃ χρᾶται ἡ Πηνελόπη. ἔστι γὰρ τὸ πᾶν τῆς παραβολῆς τοιοῦτον" ὡς περ ἡ ἀηδὼν ἐπὶ ὀίχο- 
μένῳ παιδὶ πενϑεῖ πυχνὰ, οὕτως ἐ ἐγὼ ἐπὶ ὀλωλότι ἀνδρί" χαὶ ὥς περ: "ἐκέίγη ϑαμὰ τρέπει τὴν φωνὴν, 

οὕτως ἐμοὶ πυχνὰ λογίζεται ὁ ϑυμός. Ὅτι ψέξει μέν ποτε καὶ τὸν φίλον ὃ φιλῶν, οὐ δίχα δὲ τοῦ καὶ 
οὕτω φιλεῖν" οὔτε γὰρ πάνυ τραχυνεῖται κατ᾽ ἐκείνου καὶ ὑπερλαλήσει δὲ ὡς εἰχός. (Vers. 524.) IIn- 4o 
νελόπη τοίνυν ἐνταῦϑα εἰποῦσα, ὡς ὀρίνεταί μοι ὃ ϑυμὸς ἔνϑια καὶ ἔνϑα, κατὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς 

παραβολῆς καὶ ἡρμηνευκυῖα, τὸ ἔνϑα καὶ ἔνϑα διὰ τοῦ, ἠὲ μένω παρὰ παιδὶ καὶ ἔμπεδα πάντα ge- 
60 λάσσω" ποῖα δὴ “πάντα, κτῆσιν ἐμὴν δμωάς τε καὶ μέγα δῶμα, αἰδοῦν τε χάριν τῆς εἰς τὸν ἄνδρα καὶ 

διὰ τὴν τοῦ δήμου φῆμιν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ἢ ἤδη ἅμα ἕπωμαι Mer ὅς τις ἄριστος μνᾶ- 
ται δοὺς ἀπερείσια ἕδνα. ( Vers. 530.) οὕτω τοίνυν εἰποῦσα ἐπιφέρει: παῖς δ᾽ ἐμὸς, ἕως μὲν ἦν Pr 
νήπιος ἠδὲ χαλίφρων, γήμασϑαί us οὐκ. εἴα.» νῦν δ᾽ Ore δὴ μέγας ἐστὶ xcb "ἥβης «μέτρον ἱκάνει», 
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(Vers. 533.) καὶ δή μ᾽ ἀρᾶται πάλιν ἐλϑεῖν ἐκ μεγάροιο, τουτέστιν ἀνάπαλιν ἐλϑεῖν, 0 ἐστιν ἔξω τοῦ 
μεγάρου, ὅϑεν ἦλϑον. ( Vers, 534.) ἐπεὶ δὲ τοῦτο διαβολὴ τοῦ ψιλτατον παιδὸς ἣν, εὐϑὺς ὑπεραπο- 
λογεῖται αὐτοῦ ὡς εὔλογα ποιοῦντος. φησὶ γάρ" κτήσιος ἀσχαλόων "τήν οἱ κατέδουσιν Ayciol, oi 24011876 
δηλαδὴ μνηστῆρες. (Vers.523.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν τὸ, ὃς τις ἄριστος, καὶ τὸ, ἀπερείσια δοὺς ἕδνα" 
ὡς τοιούτου ἀξιου ὄντος τὴν Πηνελόπην ἔχειν. (Vers. 555.) 'Ev δὲ τῷ, καὶ δὴ μ᾽ ἀρᾶται πάλιν ἐλϑεῖν, 
πιριττεύει ὁ καὶ σύνδεσμος rixas. “Σημείωσαι δὲ ὅτι ré ovy ἁπλῶς ἐμέμφετο τὰ εἰς ἑαυτὸν διὰ 
τὴν μητέρα ὃ Τηλέμαχος. ἀλλὰ καὶ ἀρᾶται ἀπελϑεῖν αὐτὴν ἐκ τοῦ οἴκου" καὶ ὅτι xci πρὸ τούτων, ὅτε 
ἡ μήτηρ ἐμέμερετο αὐτὸν ὡς παῖς μὲν ὧν μᾶλλον ἐ ἐν φρεσὶ κέρδεα ἐνώμα, μέγας δὲ ὧν καὶ ἧι βῶν οὐχέτι 

φρένας ἐναισίμους ἔχει, οὐ δι᾽ ἕτερά τινα τὸν υἱὸν ἐμέμφετο , ἀλλὰ μάλισϑ' ὅτι ταύτην ὠϑῶν 1v γήμα- 

10 σϑαι. Εὐλαβοῦς δὲ ἔϑους τὸ εὐχτικῶς ἀρᾶσϑαι, οὐ μὴν ἐγχελεύεσθαι δριμέως τῇ μητρὶ ἀπελϑεῖν, 

ἔτι ye μὴν xol ὡς ἐπὶ μεγάλῳ καχῷ ἡ εὐχὴ γίνεται τῷ παιδί, (Vers. 555.) Ὅτι ϑαμὰ τρωπῶν καὶ 
Ó ποιητὴς πολυηχέα φωνὴν ἀηδόνος τρόπον, ἐπινοεῖταί τι ἐν τούτοις καὶ περὶ ὀνείρων φράσαι. 10 
καὶ προϊὼν μὲν ἄλλα τινὰ ἐρεῖ" νῦν δὲ πλάττει τὴν Πηνελόπην προβαλλομένην τῷ ξείνῳ Ὀδυσσεῖ ὀνεί- 
ρου ϑέας καὶ ἐθέλουσαν λυϑῆναιν αὐτὲν, καὶ φησίν" ἀλλ ἄγε μοι τὸν ὄνειρον ὑπόχριναι καὶ ἄκουσον" 
ὃ δὲ πρωϑύστερόν ἐστι" πρῶτον γάρ τις ὑπακούσας εἶτα ὑποκρίνεται" χῆνές μοι κατὰ οἶχον ἐείκοσι 

πυρὸν ἔδουσιν ἐξ ὕδατος, καί τέ σφιν ἰαίνομαι εἰσορόωσα. ἐλϑὼν δ᾽ ἐξ ὄρεος μέγας αἰετὸς ἀγκυλοχεί- 
Ang πᾶσι κατ᾽ αὐχένας ἦξε καὶ ἔχτανεν. οἱ δ᾽ ἐχέχυντο ἀ"ϑρόοι ἐν μεγάροις. ὃ δ᾽ ἐς αἰϑέρα ἢ ἠέρα δῖαν 20 
ἀέρϑη. ( Vers.541.) αὐτὰρ ἐγὼ κλαῖον ὡς τοῦ ἰαίνοντος πράγματος ὀλωλότος καὶ ἐκώκυον ἔν πὲρ 

712 ὀνείρῳ. ἀμφὶ δέ μ᾽ ἡγερέϑοντο ἐὐπλοκαμῖδες ᾿Αχαιαὶ οἰκτρὰ ὀλοφυρομένην, ὃ μου αἰτὸς ἔχτανε χῆνας. 
30 ἂψ δ᾽ ἐλϑὼν κατ᾽ ἂρ ἕζετο ἐπὶ προύχοντι μελάϑρῳ, φωνῇ δὲ βροτέῃ κατερήτυε φώνησέν τε ϑάρσει, οὐκ 

ὄναρ, ἀλλ ὕπαρ ἐσθλὸν, 0 τοι τετελεσμένον ἔσται. χῆνες μὲν μνηστῆρες" ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις ἦα 
πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουϊα, ὃς πᾶσι “μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω. ( Vers. 551.) ὡς 

ἔφατο. αὐτὰρ ἐϊμὲ μελεηδὴς i ὕπνος ἀνῆκε. παπτήνασα δὲ χῆνας ἐνὶ μεγάροις ἐνόησα πυρὸν ἐρεπτομέ- 50 

vovg παρὰ Exi, Wy πάρος περ. ( Vers. $55.) ταῦτα τῆς γυναικὸς προβαλλ ομένης, ὦ γύναι, φησὶν 

"O3pBGET oU πως ἔστιν ἱποκρίνασϑαι ὄνειρον ἄλλῃ ἀποκλίναντα, ἐπεὶ αὐτὸς ᾿Οδυσσεὺς πέρραδεν, 

ὅπως τελέει" μνηστῆρσι δὲ φαίνετ᾽ ὄλεϑρος πᾶσι μάλα. ( Vers. 558.) οὐδέ τις ϑάνατον καὶ Κῆρας 
ἀλύξει. τοῦτο δὲ ταυτὸν μὲν τῷ, μνηστῆρσι φαίνεται ὄλεϑρος πᾶσι, σαφέστερον δέ ἐστιν ἐχείνον. 

δῆλον δὲ, ὡς κανταῦϑα διττολογεῖ D] τοιαύτη ἔννοια διὰ τὸ χαίρειν αὐτῇ τὸν λαλοῦντα. ὅραμα δὲ 

ὃ ῥηθεὶς ὄνειρος, οἷα οὕτως ἀπεκβὰς ὦ ὡς eau. δοχοῦσι δὲ ἀληϑεύειν οἱ xa ὕπνους ἑομηνευϑέντες 

3o ὄνειροι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι "τε οὕς ὀνείρους ἀληϑεῖς ὄντας καὶ αὐτόχρημα οὕτως ἐχβάντας καϑὰ ὡράϑησαν 4o 

ἐν ὕπνοις ὁράματα καλοῦμεν, ϑεωρηματικοὺς ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ, ὁποῖος κἀνταῦϑα ὃ τῆς Πηνελόπης, 
χαὶ Ort διττοὶ κατ᾽ ἐκείνους οἱ ὄνειροι" οἱ μὲν γὰρ i; γοριχοὶ , οἱ ἄλλα OL ἄλλων ἀγορεύοντες, οἱ δὲ 

ϑεωρηματικοὶ, οἱ τῇ ἑαυτῶν, φασὶ, ϑέᾳ προσεοικότες. xci ὅτι ἐν μὲν τοῖς πρὸ τούτων αἰετὸς ἀργὴν 

χῆνα φέρων ὀνύχεσσι πέλωρον ἐναργῶς ἐδήλου τὰ κατὰ τῶν μνηστήρων διὰ τῆς μιᾶς χηνός. οὐδὲ) γὰρ ἢν 
πλεῖόν τι ἐχεῖ γενέσϑαι. ὃ δὲ τοῦ ὀνείρου ἀετὸς ἄλλως ποιεῖ πετόμενος αὐτόνομα καὶ οὐδὲ χάμνειν 

εἰδώς. (Vers.539.) ἀρσενικῶς δὲ νῦν οἱ χῆνες προφέρονται, ὡς δηλοῖ τὸ, πᾶσιν αὐχένας j£, καὶ, 

χέχυντο ἀϑρύοι, καὶ, πυρὸν ἐρεπτομένους. xci ἔστιν ᾿Ιωνικὸν μὲν ἡ χὴν, κοινὸν δὲ οἱ χῆνες. ἤδη δὲ καὶ 

οἰχεῖον καὶ αὐτὸ τοῖς καὶ ὑπερφιάλοις xal ἀγήνορσι μνηστῆρσιν. (Vers. 535.) “Ὑποχρίνασϑαι δὲ ἐν "Dae 

μὲν τὸ ἁπλῶς ἀποχρίνασϑαι, ὧδε δὲ τὰν ἐπὶ ὀνείρου λύσει ϑέσϑαι ἀπόχρισιν. ( Vers. 536. 2 Τὺ δὲ, πυρὸν 

&o ἔδουσι, πυρὸν ἐρέπτεσϑαι μετ᾽ ὀλίγα eis 0 πέρ ἐστιν οἰχειότερον ἐπὶ ζῴων ἀλόγων, ὡς ἐφάνη πολ- 
λαχοῦ. Βιωτιχὸν δὲ τὸ, πυρὸν ἔδουσιν ἐξ ὕδατος, ὡς οὕτω Pod iei χηνῶν. οἷς ἐοίκασιν οἱ μνη- 

στῆρες διὰ τὸ ἀδηφάγον χαὶ οἰκουρὸν χαὶ τὸ τῇ τρυφῇ ἐπι ̓λχαίνειν, ὃ πέρ ἐστιν ἐτυμολογία χηνῶν. 5o 

δοκεῖ δὲ χαὶ ἀγαθὸς set πιαίνειν χῆνας ὁ πυρὸς, ἄλλο τι ὧν παρὰ τὸν σῖτον, ὡς ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ, 

( Vers. 537.) Τὸ δὲ, ἰαίνομαν «ἰπορόωσα, γυναικείας ἀφελ είας ἐστίν. ἀφελὲ ig δὲ καὶ τὸ ὅλον τοῦτο χω- 

θίον. διὸ καὶ γλυκύ ἐστι. MES 558.) τίς iibec ὁ ἀνχυλοχείλης αἰετὸς, ἐν τῇ Ιλιάδι ἀχφιβῶς δεδήλωται. 
"Et ὄρους δὲ ὁ τοιοῦτος ἀετὸς ἐφάνη ἐλϑεῖν, ὃν τρόπον καὶ ἐν τῇ ἃ ραψῳδίᾳ ἡ ἐναργὴς οἰωνοσχοπία 
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περὶ τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐδήλωσε, ( Vers. 539. ) Τὸ ài, αὐχένας ἧξε, διαλυϑὲν σαφέστερον φράζεται, οἷον, 
αὐχένας ἔαξεν. ἄλλως μέντοι συνέμπτωσιν ἔχει πρὸς ἀόριστον τὸν δηλοῦντα τὸ ἤγαγε. Φυσικῶς δὲ κατὰ 
ἰδιότητα, χαϑὰ λέοντες, οὕτω καὶ ἀετοὶ τῶν ἁλισχομένων τοὺς αὐχένας ἀγνύουσιν, ἐχχλίνοντες τὴν ὡς 
εἰκὸς ἐκ τῆς xeg alij ἧς ἐπιβουλήν. Τὸ δὲ, οἱ δ᾽ ἐκέγυντο, πάνυ καιρίως ἔχει. κεχύσϑαι γὰρ κατὰ γῆς 
δοκεῖ τὰ παρειμένα σώματα. ( Vers. 540.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ αἰϑέρα ἢ ἠέρα ϑηλυκῶς λεχϑὲν, ὡς xai ἐν 
ἄλλοις γίνεται. ἐς αἰϑέρα γάρ, φησι, δῖαν ἀέρϑη. ( Vers. 544.) ΜΜέλαϑρον. δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς 
τὸ ἐξέχον τῆς δοχοῦ μέρος, οὕτω λεγόμενον διὰ τὸ μελαίνεσθαι καὶ ϑέρεσθαι i ὑπὸ ἡλίου. ( Vers. 547.) 
Τὸ δὲ; ovx ὄναρ ἀλλ ὕπαρ ἐσϑλὸν, καὶ παροιμιῶδες ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἐμφανῶν ἀγαϑῶν. ἀντίχεινται δὲ 

Go τὸ ὄναρ καὶ τὸ ὕπαρ. Ἀχαὶ γίνεται, ὄναρ μὲν παρὰ τὸ ὃν καὶ τὸ αἴρειν, ὕπαρ δὲ παρὰ τὸν ὕπνον καὶ τὸ 
αἴρειν, ἵνα εἶεν ὕπαρ μὲν ὕπνου ἄρσις διὰ τὴν ἐγρήγορσιν, ὡς οἱονεὶ ὕπναρ, ὄναρ δὲ παρὰ τὴν τοῦ 10 

ὄντος ἄρσιν" φαντασίῳ γὰρ τὰ καϑ' ὕπνους καὶ οὐχ ἐν ὀντότητι. (Vers, 550.) Τὸ δὲ, πότμον ἐφήσω, 

ἢ ἀντὲ τοῦ ἐπιπέμψω, διά τινων δηλαδὴ βολῶν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἵημι ἥσω, ἀφ᾽ οὗ καὶ ἥμων ὃ ἀκωντιστής" 

ἢ ἀστειότερον. ἀντὶ τοῦ ἐντελοῦμαι, ἀπὸ τοῦ ἐφίημι, ὅϑεν καὶ ἐφετμὴ ἡ ἐντολὴ, ἵνα λέγῃ, € ὅτι 0AcO pov 

ἐντελοῦμαι αὐτοῖς, ὁποῖον ἐπετείλατό τισι Παλλὰ ας ̓ Αϑήνη ἐν τοῖς πρὸ τούτων. ( Vers. 5382) -Πύελος 

1877δὲ συνήϑως ἡ λεχανίς. ovx ἂν δὲ ἴσως αὕτη παρὰ Ἀτὸ πτύειν γίνοιτο, ἀλλὰ παρὰ τὸν πυὸν, ὃς ἐστιν 

ἀπάνϑισμα γάλατος, καϑὰ δηλοῦται ἀλλαχοῦ, ὡς τοιούτων ἴσως ἀγγείων ξυλίνων χρησιμευόντων εἰς 
ὑποδοχὴν πυοῦ τοῖς νομεῦσι κατὰ τοὺς προῤῥηθέντας γαυλούς. ( Vers. 555.) Τὺ δὲ, ὑποκχρίνασϑαι ὄ ὄνευ- 
ρον, τὸν ὀνειροκρίτην συντίϑησι. ( Vers 556.) Τὸ δὲ, ἄλλῃ ἀποκχλίναντα, πρωτότυπόν τί ἐστι τοῦ 
παραλλιδὸν ἐπιῤῥήματος, οὗ χρῆσις ἐν τῷ, οὐκ ἂν ἄλλα εἴποιμι παρακλιδὸν, ἤγουν ἀποκλίνας τῆς 

ἀληϑείας. (Vers. 560.) Ὅτι δόξαν τῷ ποιητῇ φιλοσοφρῆσαί τι περὶ ὀνείρων ὡς πῆ μὲν ψευδομένων, πῇ 20 
δὲ χαὶ ἀληϑῆ τινὰ δηλούντων, πλάττει τὴν Πηνελόπην μετὰ τὴν, ὡς ἐῤῥέϑη, λύσιν τοῦ χατὰ τοὺς 

χοχῆνας ὀνείρου λέγουσαν τῷ ὀνειροκρίλτῃ Ὀδυσσεῖ οὕτω" ξεῖνε, ἤτοι μὲν ὄνειροι ἀμήχανοι ἀκριτόμυϑοι 713 
γίνονται. ( Vers. 561.) οὐδέ τε πάντα, τὰ τῶν ὀνείρων δηλαδὴ, τελείεται ἀνϑρώποισι. χαὶ τοῦτο μὲν 

γνωμικῶς ἐῤῥέϑη. ( Vers. 562.) τὸ δὲ ἐφεξῆς τέρας ἔχει. τι συμβολικόν. ἐπάγει γάρ" δοιαὶ γάρ τὲ πύ- 

λαι ἀμενηγῶν εἰσὶν ὀνείρων" αἱ uiv γὰρ χεράεσσι τετεύχαται, αἱ δ᾽ ἐλέφαντι" τῶν οἱ μὲν ἂν ἔλϑωσι 
διὰ πριστοῦ ἐλέφαντος, οἱ δ᾽ ἐλεφαίρονται, ἔπε᾽ ἀχράαντα φέροντες. οἵ δὲ διὰ ξεστῶν κεράων ἔλθωσι 

ϑύραζε, οἵ ῥ᾽ Seria κραίνουσι, βροτῶν € ὅτε κέν τις ἴδηται. (Vere. 568.) ἀλλ᾽ ἐμοὶ οὐκ ἐντεῦϑεν ὀΐο- 
20 tat αἰνὸν Ova* gov ἐλϑέμεν" ἢ γὰρ ἂν ἀσπαστὸν ἐμοὶ καὶ παιδὶ γένοιτο, ἀλλὰ δηλονότι ἐχ τῆς ἐλεφαν- 

τίνου πύλης ὃ χατὰ τοὺς χῆνας ἦἠλϑέ μοι ὄνειρος. Oxvei γὰρ πεισϑῆναι ἡ Πηνελόπη ὡς τῶν τοσού-: 

των μνηστήρων περιγενήσεται μόνος ὁ ̓ Οδυσσεύς. (Vers. 562.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὰς τῶν ὀνείρων ταύτας 80 
ϑύρας ἐξέτριψαν πολλοὶ τῶν σοφῶν, οἱ μὲν οὕτως, οἱ δὲ ἄλλως δι᾿ αὐτῶν ὁδεύσαντες. καὶ οἱ μὲν ἄκο- 
λουϑοῦντες τῷ ποιητῇ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔχοντες ἀφορμὰς οὕτω πως τὰς τοιαύτας ὑπανοίγουσι ϑύρας τοῖς 

ἐθέλουσι ϑεωρεῖν τὰ xar! αὐτὰς, λέγοντες αἴνιγμα τὸν λόγον εἶναι, βουλόμενον εἰπεῖν, ὡς οὐ πάντες 
οἱ ὄνειροι ἀληϑεῖς, «AX οἱ μὲν αὐτῶν τοιοῦτοι, οἱ δὲ ψευδεῖς. διὸ λέγειν τὸν ποιητὴν χερατίνην μὲν 
πύλην, ὅϑεν οἱ ἀληϑεῖς xci ἔτυμα χραίνοντες, παρηχουμένου πως τοῦ χραίνειν τοῖς κέρασιν, ὡς ἐκ 

τοῦ κέρας κεραίνω χαὶ χραίνω" ἐλεφαντίνην δὲ, ὅϑεν οἱ ψευδεῖς καὶ ἐλεφαιρόμενοι, ὅ ἐστι παράλογα 
ζόμενοι, ἀπατῶντες, καὶ ἔλπεσϑαι μόνον ποιοῦντες. ἐντεῦϑεν γὰρ τὸ ἐλεφαίρω., ὡς οἷον εἰπεῖν, 
ἕιπαίρω, οὗ χρῆσις καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι. οὐδ᾽ ἃ o ᾿4ϑηναίην ἐλεφηράμενος λάϑ᾽ AnóhAer ὅ ἔστιν ἀπατήσας, 
βλάψας. ἐντεῦϑεν δὲ ἔστι. πορίσασϑαι, ὡς εἴ yt τὸ ἐλεφαίρειν ἐχ τοῦ ἔλπειν γίνεται» εἶεν ἂν προσφυεῖς 

50 ἀλλήλοις καὶ ὃ ̓ βλπήνωρ χαὶ ὁ La φήνωρ, ov πρὸς ἔμφασιν μέντοι ψόγου, εἴγε μὴ ὕτε ὁ δόλων &rog áo 

᾿Οδυσσεὺς μήτε ὃ κλεπτοσύνῃ τε ὅρχῳ τε κεκασμένος βασιλ εὺς ψογερῶς περιέλκονται. χαὶ οὕτω μέν τινες 

ϑυροχρουστοῦσι τὰς τῶν ὀνείρων πύλας. " Erepot δὲ ὃ ὁμοίως μὲν, χατὰ δὲ ἀλλοίαν ἐπιβολὴν “ερατίνην 

μέν φασι τὴν ἀληϑῆ καὶ διαφανῆ, ἐλεφαντίνην δὲ τὴν ἀσαφῆ καὶ συγκεχυμένην.. ἐπεὶ διὰ κέρατος μὲν 
ἔστιν ἰδεῖν ἐνοπτρισάμενον δι ἐλέφαντος δὲ oU, ὡς οὐδὲ διὰ yc 0G. Τινὲς δὲ συμ βολικώτερον 
ἄλλως ἐκδεξάμενοι τὸν λόγον χερατίνην μὲν πύλην σοὺς ὀφϑαλμοὺς ἀπέδωχαν χατὰ τὴν ἐκ μέρους 

συνεχδοχὴν, 0 ἐστι σύλληψιν" ἐπεὶ χερατοειδὴς ὃ πρῶτος χιτὼν τοῦ ὀφϑαλμοῦ" ἐλειραντίγην δὲ τὸ 
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στόμα διὰ τοὺς ἐλεφαντόχρωτάς φασιν ὀδόντας, ἵνα λέγῃ συμβολικῶς ἡ ἡ σοφὴ “Πηνελόπη πιστότερα 

τῶν ἁπλῶς οὕτω λεγομένων εἶναι τὰ ἐξ ἀποτελέσματος ὁ ὁρώμενα. διὸ καὶ τοῖς περὶ Ὀδυσσέως ὁ OvetQoxQu- 

τιχῶς λεγομένοις πιστεύειν δηλαδὴ, ὅτε ἂν ἴδοι αὐτά. ΄άλλοι δὲ κέρασι μὲν εἴκασαν τοὺς οὐρανίους ὀγεί- 

ρους, oUg καὶ διοπέμπτους ἔλεγον καὶ ἀληϑεῖς" ἐπεὶ καὶ τὰ κέρατα εἰς ὕψος ἀνέχουσιν" ἐλέφαντι δὲ 

τοὺς χϑονίους" τὰ γὰρ τῶν ἐλε sg vtov κέρατα κάτω νεύει. δηλοῖ δὲ καὶ ἀλλαχοῦ ὃ ποιητὴς τοὺς μὲν 
*ovo«viovg ἐν τῷ, χαὶ γάρ T ὄναρ ἐκ Διός € ἐστι, τοὺς δὲ χϑονίους ἐ ἐν τῷ, «“Τευχάδα πέτραν καὶ ᾿Ηελίου áo 
πύλας καὶ δῆμον ὀνείρων. ἐϑέλει οὖν εἰπεῖν ἡ γυνὴ ̓ ὡς ἐμοὶ 0 ϑεαϑεὶς ὄνειρος οὐκ ἣν & e Διὸς, ἀλλά 

ποϑὲν χάτωϑεν. Εἰσὶ δὲ οἱ καὶ οὕτως ἐνόησαν, ὡς ὕσα μέν τις ἴδοι πλ ἰησάμενος τροφῆς ἡ καϑ' ὑπουρ- 

γοῦσιν οἱ ἐλεφαντοφανεῖς ὀδόντες, ταῦτα ψεύδονται. * ὅσα δὲ φαντασϑείη ὃ [? νήφων xal ἀναπεπταμένος 

10 ὑψοῦ χαὶ ἄνω νεύων κατὰ τὸ κέρας τὸ ἀγχιστεῦον τῷ τῆς κεφαλῆς ἡ ἡγεμονικῷ, ταῦτα δὲ ἀληϑῆ εἰσί, καὶ 
τοῦτο δέδωχεν ἀρχὴν τῷ Ιταλῷ ἐν τῷ περὶ ὀνείρων λόγῳ εἰπεῖν τὸ ᾳἀδόμενον, 0 πέρ ἐστι τοιοῦτον προς- 

φωνηϑέν τινι βασιλεῖ. τὸ δὲ εἶναι νηστείας τὸ κέρας σύμβολον καὶ τοῦ ἕλε φάγε τὸν ἐλέφαντα, 
καλὸν μὲν, ὦ βασιλεῦ, ἀλλὰ δημῶδες εἰπεῖν. ἐϑέλει τοίνυν εἰπεῖν κατὰ τὸν λόγον τοῦτον ἡ Πηνελόπη, 
ὡς ὃ περὶ τῶν χηνῶν ὄνειρος. οὐ νήφοντος, av λογισμοῦ, ἀλλὰ δηλαδὴ τοῦ ἀνάπαλιν, ἤτοι ὡς εἰπεῖν ἐξ 
ὀδόντων, € ὃ περ ὥκνησεν εἰπεῖν ὡς μὴ αὐτῆς ἄξιον, εἰποῦσα μὲν τὴν ἄρσιν τὸ μὴ ἐκ τοῦ κατὰ χεφαλὴν 

ἡγεμονικοῦ τὸν ὄνειρον εἶναι, σιγήσασα δὲ τὴν ϑέσιν τὸ, ἀλλ &x πλησμίου τροφῆς. ὃ δ᾽ αὐτὸς Ιταλὸς 

καὶ ἐκ τῆς ἐνταῦϑα ῥηϑείσης τετάρτης ἐννοίας ὡρμημένος τῆς χατὰ τοὺς οὐρανίους καὶ χϑονίους * ova- 59 

ρους γράφει, ὡς ἡ φαντασία δύναμίς ἐστε ψυχικὴ τῶν τε ἁπλουστέρων μεταίχμιος καὶ τῶν παχυτέρων 
χαὶ γεωδεστέρων. καὶ τούτων τὸ μὲν χέρας, τὸ δὲ ἐλέρας, φησὶν, ὀνομάσϑη, ὡς τοῦ μὲν εἰς ὕψος 

20 ὁρῶντος καὶ ἄνω ὄντος, καϑὰ καὶ τῶν παχυτέρων ὑπέρκειται τὰ ἁπλούστερα᾽ τοῦ δὲ τῇ προνομαίῳ γενευ- 
κότος εἰς ἔδαφος, καὶ τοῦ jo γοῦ τυγχάνοντος, τοῦ δὲ αἰσϑήσεώς τὲ χαὶ τῶν ἑπομένων αὐτῇ. οἱ μὲν 

οὖν ἐξ ἐλεφάντων ἐ ὄνειροι ἐξ αἰσϑήσε ewg εἰσιν, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, ἐκ γῆς μελανοπτερύγων μητρὸς ὀνείρων" 

οἱ δ᾽ ἐκ χεράτων ἐκ μετεώρου τινὸς, καὶ ὡς εἰπεῖν, οἱ μὲν ἐκ νοῦ καὶ νοερᾶς καταστάσεως, οἱ δὲ ἔκ τινων 

σωματικῶν καὶ ἀλόγων δυνάμεων" ὅϑεν οἱ μὲν ἀληϑεῖς ὡς ἐκ χωρίων ἀληϑινῶν εἰς φαντασίαν νεύον- 
τες, οἱ δὲ ψευδεῖς ὡς κάτωϑεν εἰς αὐτὴν ἀναβαίνοντες καὶ τὸ εἰλικρινὲς ϑολοῦντες αὐτῆς κεὶ ἀμαυ- 

714 ροῦντες τὸ καϑαρώτατον. καὶ οὕτω μὲν καλὰ ταῦτα. πολλῶν δὲ ὕντων ἃ σεμνύνει τὸν ἐλέφαντα καὶ τὸ 

εὐγενὲς καὶ ϑέας ἄξιον ζῷον, ἰδοὺ καὶ Ὁμηρικὸν εἰς ἐκεῖνον πεπόρισται σέμνωμα τὸ xoc τὴν ὀνειρείαν 
ἐλεφαντίνην πύλην. nc ριᾷδεται οὖν καὶ αὐτὴ οὐδὲν ἧττον ἤ πέρ αἱ ϑεωρικαὶ χαὶ δονῶρίϑδες τῶν ἐλεράν- 

TOY καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἀγήματα τῶν αὐτῶν. ἱστορεῖται γάρ που ὥς meo ἄγημα "στρατιωτῶν ἀϑα- 60 

$0 νάτων καὶ μηλοφόρων, οὕτω καὶ ἄγημα ἐλεφάντων. ταχτιχὴ δὲ λέξις τὸ ἄγημα, ἴσως μὲν παρὰ τὸ 
ἄγειν γεγονυῖα, ἴσως δὲ παρὰ τὸ ἀγῶ ἀγήσω, διὰ τὸ ἐχπλήττειν xal ϑαυμάξεσϑαι. "Ev τούτοις δὲ 

σημείωσαι xci ὅτι TOU verijetioio ὀνείρου ἐτυμολογουμένου ἀπὸ τὲ τοῦ, αὐτὸ τὸ ὃν εἴρειν, ἔτι δὲ xol ἀπὸ 
τοῦ ὀνέω τὸ ὠφελῶ, ἐξ οὗ χαὶ τὸ ὄνειαρ πλευνασμῷ τοῦ ἰῶτα, ὠνόμασέ τις ὄνειαρ καὶ αὑτὸ τὸ ὄνειρον, 

οἷον. ὄνειαρ κεράτων οὐδ᾽ ἐλέφαντος c ὄν. ἐξ οὗ δῆλον, ὅτι οὐκ ἐπὶ βρωμάτων μόνον ὁ λέγεταν τὸ ὄνειαρ, 

ἀλλὰ πᾶν εἰς ὄνησιν ἐπιτήδειον οὕτω καλεῖται, ὁποῖόν τι καὶ ὃ ἀληϑὴς ὄνειρος. *oi γλωσσογράφοι1 878 
μέντοι ἐπὶ βρώματος τὴν λέξιν ἰδίασαν. (Vers. 560.) ᾿“μήχανοι δὲ ὄγειροι, πρὸς οὖς οὐκ ἔστι χρίσιν 
τινὰ ὡρισμένην τεχνήσασϑαι ἤτοι μηχανήσασϑαι. διὸ καὶ ἀχριτόμυϑοι οἱ αὐτοί. σαφεστέρα δὲ τού- 
του ἑρμηνεία τὸ, οὐδέ τι πάντα τελείεται ἀνϑρώποις, ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ καὶ μάτην ἁπλῶς οὕτω βλέποντω, 

ἀμηχανίαν ἐμποιοῦντες καὶ ἀκριτομυϑίαν τοῖς κατασκεπτομένοις αὐτούς. ᾿ΑἸμενηνοὶ δὲ ὄνειροι οἱ φαν- 
40 τασιοῦντες μὴ στερεμνίως τὰ βλεπόμενα καὶ ὡς εἰπεῖν μετά τινος μένους. εἴρηται δὲ xad ὁμοιότητα 

τῶν ἀμενηνῶν ἐν “Ἵιδου εἰδώλων τῶν ἐν τῇ γεκύιᾳ διὰ καὶ τὸ συγγενῶς ἐκεῖνα πρὸς. τοὺς ὀνείρους ἔχειν 

χατὰ τὸ, ψυχὴ δ᾽ qv ὄνειρος amont eur) πεπότηται. ( Vers. 565.) Τοῦ δὲ ἀκράαντα τὸ ῥῆμα 

χραιαίνω, ὡς τ τὸ χραίνω τοῦ ἄκραντα, olov, ἄχραντα, γαρύετον. ( Vers. 568.) Aiviy δὲ ὄνειρον 

ἢ τὸν σκοτεινὸν, ὡς καὶ Prec], Περσεφόνεια 1) αἰανὴ, ἢ τὸν αἰνιγματώδη παρὰ τὸ αἶνος, ὃς δηλοῖ 

ποτὲ καὶ τὸ αἴνιγμα, καϑὰ πολλαχου τς * ( Vers. 570.) Ὅτι τὸ ἐν ποιήσει εὔπλαστον κατορϑῶν 10 
πανταχοῦ μάλιστα ὃ ποιητὲς ϑαυμαστός ἐστι καὶ ἐνταυῦα εὐμεϑόδως ἀπὸ τῶν ἄρτι προλαλῶν καὶ 
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oiov προοιμιαξόμενος τὴν χατὰ τῶν μνηστήρων μάχην. ποιεῖ γοῦν τὴν Πηνελόπην οἷς οὐ μόνον ἄλλοι, 
ἀλλὰ x«i αὐτὸς ὃ παῖς ἐϑέλει γήμασϑαι αὐτὴν, ᾧ ἂν βούλεται, μελετῶσαν xal αὐτὴν ἀναγκαίως τὸ 
τοιοῦτον ἔργον. χαὶ τοίνυν ἐπεὶ πρὸ βραχέων i ἔφη τὸν ἄριστον αἱρήσεσϑαι εἰς ἀγόρι, βουλεύεται αὐτὴ 

20 διακρῖναι τὸν τοιοῦτον καὶ voti πρὸς παράδειγμα τὸν Ὀδυσσέα ἐξευρεῖν αὐτὸν, "χαὶ ἀϑλον ἐκείνη 
ἐξενεγκεῖν πελέκεας δώδεκα δι᾿ ὧν ἐκεῖνος ὠΐστευε, χαὶ τὸν ἰσχύσαντα οὕτω διοϊστεῦσαι λαβεῖν ἄνδρα, ὡς 

ἐοικότα τῷ πάλαι ἀνδρί. xci οὕτω παρ᾽ ἑαυτὴν τὸ βούλευμα στήσασα κατὰ ψυχὴν ἐχχαλύπτει à ἄρτι τῷ 
δῆϑεν ξείνῳ, οἷα γνοῦσα τοῦτον ἀγχίνουν καὶ οἷος οὔ πώ τις ἀνὴρ πεπνυμένος ξεῖνος ἦλϑὲν εἰς αὐτήν. 
( Vers. 583. ) x«i Ὀδυσσεὺς ἀκούσας ἐπαινεῖ τὴν βου ΔΝ ὡς εὐτυχῶς αὐτῷ ἐπινοηϑεῖσαν, καὶ παραι- 

vei ποιῆσαι οὕτω. ( Vers. 573.) καὶ τοίνυν ἡ μὲν γυνὴ ἐξαγάγῃ τοὺς πελέχεας xc τὸ παλαί ποτὲ τόξον 

Zo ToU Ὀδυσσέως , xai προχαλέσεκ ται τοὺς μνηστῆρας εἰς πεῖραν. οἱ δὲ λαβόντες μεταχειρίσονται ἀγεννῶς. 10 

καὶ ὁ ξεῖνος ζητήσει καὶ αὐτὸς τὸ τόξον ἐφ᾽ ᾧ πειράσασϑαι ἀφελῶς. καὶ οἱ μνηστῆρες μόγις μὲν, ἀλλ᾽ 

οὖν δώσουσι. καὶ αὐτὸς διοϊστεύσας πάντων πελέκεων ἐπαινεθήσεται. εἶτα καὶ χατὰ τῶν μνηστήρων 
τραπόμενος ἀνύσει δεύτερον μέγιστον ἄεϑλον. καὶ οὕτως εὐμόρφως ἐντεῦϑεν ἀρξάμενος περανεῖ τὰ 

ἐφεξὴς πάνυ πιϑανῶς καὶ ὡς οὐκ ἂν ἔχοι τις κρεῖττον πλάσασϑαι. ἔστι δὲ δὶ λέγει ἐνταῦϑα ἡ Πηνελόπη 
πρὸς τὸν Ὀδυσσέα τοιαῦτα' (Vers. 571.) ἥδε δὴ ἠὼς εἰσι δυσώνυμος 3j μ᾽ Ὀδυσῆος οἴκου ἀποσχήσει. 
viv γὰρ καταϑήσω ἄεϑλον τοὺς πελέκεας, τοὺς κεῖνος ἐνὶ μεγάροισιν ἑοῖσιν Ἱστασχ᾽ ἑξείης δρυόχους ὡς, 

δώδεχα πάντας. στὰς δ᾽ 0 γε πολλὸν ἄνευϑε διαῤῥίπτασκεν ὀϊστόν. νῦν δὲ μνηστήρεσσιν ἄεϑλον τοῦτο 
ἐφήσω" ὃς δέ χε ῥηΐτατ᾽ ἐντανύσει βιὸν ἐν παλάμῃσι καὶ διοϊστεύσει πελέκεων δυοχαίδεκα πάντων; 

τούτῳ ἅμ᾽ ἑποίμην νοσφισαμένη, τουτέστιν ἀφεῖσα, τόδε δῶμα κουρίδιον μάλα καλὸν ἐνίπλειον βιό- 
τοιο, τοῦ ποτὲ μεμνήσεσθϑαι ὀΐομαι ἕν περ ὀνείρῳ. τοῦτο δὴ τὸ παρεέπόμενον τοῖς πάνυ τι ποϑοῦσι. καὶ 20 

4ooU*ro uiv ἡ Πηνελόπη. ( Vers, 583.) ὁ δὲ Beifog, ὦ γύναι, φησὶν, αἰδοίη Ὀμδυσῆος, μηκέτι νῦν ἐν 715 

δόμοις ἀνάβαλλε τοῦτον ἄεϑλον. πρὶν γὰρ ἐλεύσετ᾽ ἐνθάδ᾽ Ὀδυσσεὺς, πρὶν τούτους τόξου τὲ νευρὴν 

ἐντανύσαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου, τῶν πελεκέων δηλαδή. "Ioréov δὲ ὅτι ἐϑέλει ̓ δυσσεὺς οὕτω γενέσϑαι, 
ὡς ey p μή τινος τῶν μνηστήρων δυνηϑέντος αὐτὸς μόνος εὐδοχιμήσῃ, ὃ καὶ γενήσεται, ἢ καὶ τυχὸν 

δυνηϑέντων τινῶν ἐντανύσαι οἱ μὲν λοιποὶ χωρισϑήσονται ἀπελϑόντες, οἱ δὲ δυνηϑέντες, ὀλίγοι ὄντες, 

στασιάσωσι χαὶ αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους χαὶ οὕτως εἰς πλέον ὀλιγωϑέντες ἀλαπαὸδνότερηι ἔσονται. δῆλον δὲ, 

ὡς xci οἶδεν Οδυσσεὺς οἷον τὸ τόξον. ὕϑεν καὶ ϑαῤῥεῖ Qo) ἂν ὁᾳδίως ἐντανυσϑῆναι αὐτὸ τῶν τινὲ 
μνηστήρων. ἀστείως δὲ χαὶ τοῦτο πλάττεται. ἦν μὲν γὰρ ποιῆσαι τινὰς ἐντανύσαντας χαὶ βαλόντας, 
οὐχ ἐϑέλει δὲ ὃ ποιητὴς τοῦτο, ἵνα μηδεὶς ἐχφύγῃ, ἀλλὰ πᾶσιν ἀχρείοις οὖσι τοξεύειν ἀναφανείη ὄλε- 

ϑρος, χαὶ μὴ τις ϑάνατον xci Κῆρας ἀλύξη, ὃ δὴ μάλιστα ἐθέλει ὁ φιλοδυσσεὺς Ὅμηρος. Δυσώνυμον 30 

δὲ ἠῶ τὴν τοῦ γάμου ἡ Πηνελόπη φησὶ, χαϑὰ xci τὴν Ἰλιον Kaxot2i0v rap οὐκ ὀνομαστήν. ἄλλως 

γὰρ οὐ δύσφημον οὐδὲ τὸ τῆς, ἠοῦς ὄνομα." συντελεῖ δὲ ἐνταῦϑα χαὶ τὸ, νὺξ ἔσται ὅτε στυγερὸς γάμος 
50 ἄντιβολ ἤλσει, οὐ βούλεται οὺν οὐδ᾽ ὀνομάζειν ἡμέραν, ἧς ἀνϑαιρεῖται γύχτα. (Vers, 57 2) ̓ Ιστέον 

δὲ Ort οὐχ ἀφυῶς ἂν τις τὴν δυσώνυμον ταύτην ἠῶ καὶ ἀποφράδα ἐρεῖ. ἡ γὰρ ϑυρώμυμοᾳ πάντως καὶ 
δυσφραδὴς, t ὅμοιον δὲ εἰπεῖν ἀποφράς. Τὸ δὲ, οἴχου ἀποσχήσει, ἀντὶ τοῦ πόῤῥω ἕξει, ἐκβαλεῖ, ἀφέ- 

£u. οὗ ἐναντίον τὸ παρέξειν καὶ τὸ παρασχεῖν, ἃ δὴ χαὶ ἐν ᾿Ιλιάδιε εὕρηνται. T0 δὲ χαταϑήσω χαι- 

ρίως ἐῤῥέϑη διὰ τὸ χάτω τίϑεσϑαι χατὰ γῆς τοὺς τοιούτους πελέκεας, ὡς ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. 

(Vers. 573.) Σποπητέον δ᾽ ἐνταῦϑα, εἴπερ ὡς εἰκὸς ἡμιπέλεκκα ἦσαν τῷ εἴδει καὶ οἱ κατὰ τὸν Οδυσ- 

σία γ ὑμναστιχοῦ πελέχεις. τί γὰρ ἄλλως ἔδει αὐτοὺς ἀκεραίους εἶναι; εἴτε. δὲ οὕτως εἴτε ἑτέρως ἔχει, 

ἰστίον ὅτι πελέχεων μὲν οὐ μια σημασία" δηλοῖ γὰρ ἡ λέξις ὃ ὁμωνυμίας λόγῳ κατὰ τοὺς παλαιοὺς xai 4o 

grad py ἐν Κρήτῃ ἑξάμνουν, ἢ δεχάμνουν. τὰ δέ γε ἡμιπέλεκκα μιᾷ ἐννοίᾳ τῇ συνήϑει ἀρκοῦνται. 
Ὅρα δὲ τὸ ἑξάμνουν καὶ δεκάμνουν χαινῶς παρασχηματισϑὲν ἐκ τῆς μνᾶς. ἐκείνης γὰρ ἡ ἀνάλογος 
παραγωγὴ μναῖος καὶ μναῖον εἶναι ὥφειλεν. “Πριστοτέλης δὲ σεμνότερον ἄλλως παραγαγὼν nveiaiog ἔφη, 

φυλάξας μὲν τὴν τριγράμματον εὐθεῖαν, jj περ ἦν ἡ μνᾶ, mopayay Qv» δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς μετὰ καὶ πλεὸ- 

60 vacui τοῦ ἰῶτα τὸ μναΐϊαῖος, λίϑος τυχὸν μνᾶν ἱστῶν. ἐὲκαλκόᾳ, ἤ τι ἕτερον. ὁ δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις 
πλεονασμὸς τοῦ ἰῶτα ϑηλυῦεων καὶ ἐν τῷ, χαμινιαία αἰϑάληγ καὶ ἐν τῷ, παλαντιαῖος, καὶ ἐν ἄλλοις. 
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ἔχει δὲ ὃ τόπος οὗτος καὶ πρωτοτυπίαν τοῦ ἀϑλοϑετεῖν iv τῷ, ἄεϑλον καταϑήσω. (Vers. 574.) 
“Ιρύοχοι δὲ κυρίως πάσσαλοι, ἐφ᾽ ὧν στοιχηδὸν διατεϑειμένων ἡ τρύπις ἵσταται τῶν χαινουργουμένων 

πλοίων διὰ ἰσότητα. καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν͵, ὁρύοχοι πάτταλοι ἐκ Ogvog, ὃ ἐστιν ἁπλῶς ξύλου, καϑιστῶν- 
τες τὴν τρόπιν ἐν τῷ πέριξ αὐτὴν συνέχειν, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, πῶς ὁὲ κατὰ δρυόχων ἐπάγη σανίς ; ἢ τίνι 
γόμφοι τμηϑέντες πελέκει τοῦ τ᾿ ἔκαμνον τὸ "κύτος. ϑαυμαστικὴ δὲ ἡ τοιαύτῃ ἔννοια παρὰ ᾿4ϑηναίῳ, 879 

ἐπὶ μεγίστης νηός. ἧς καὶ τοὺς ἱστοὺς ἐφ᾽ Viet σεμνύνων ἐχεῖνος ἐπάγει τὸ, ἄστρων γὰρ ψαύει χαρχή-, 
σια". 0 παραπεποίηται ὑπερβολικῶς ἐκ τοῦ, οὐρανῷ ἐστήριξε κάρα. δῆλον δ᾽ ὅτι ἄκρα τοιούτων ἱστῶν 
τὰ καρχήσια καὶ οἷον εἰπεῖν κάραι. τούτοις δὲ ὁμώνυμα καί τινα ποτήρια, ὡς ἐν ἄλλοις δηλοῦται. 
γίνονται δὲ δρύοχοι : παρὰ τὸ τὴν δοῦν, ὃ ἐστ’ τὴν τρόπιν, συνέχειν. ἑκατέρωϑεν, ἢ) χαὶ ἄλλως παρὰ τὸ 

10 ξύλα συνεχτικὰ εἶναι τρόπεως. Σημείωσαι δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι ταυτὸν μὲν δρῦς καὶ ξύλον, οὐ ταυτὸν δὲ 
ὅμως δρύοχοι xci ξύλοχοι. δρύοχοι μὲν γὰρ ξύλα, ἐφ᾽ ὧν ἡ τρόπις ἵσταται" ξύλοχοι, δὲ δάσος δέν- 

δρων ἐν ὄρει. τὸ γοῦν ὁρυόχους ὡς ἀντὶ τοῦ κατὰ τάξιν xci στοῖχον, ὁποῖον ἔχουσι. καὶ δρύοχοι. κατὰ 
στοῖγον γὰρ ἀχριβὴ καὶ οἱ πελέκεις ἵσταντο, ἵνα ὁ τῆς πρώτης στειλειᾶς ἤγουν ὀπῆς ἐπιτυχὼν διαμπερὲς 

ἔχη ὀϊστεῦσαι διὰ πάντων. πελέκεις γὰρ νῦν μόνος ὃ τούτων σίδηρος διχα τῶν στειλειῶν. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι τινὲς ἔγραψαν δρυόχους ὡς δώδεκα. οἱ δρυόχους μὲν εἶπον πελέκεις, οἷς διὰ τῶν τρημάτων δρυΐ- 

vovg στειλειοὺς ἔστιν ἐνέχεσθαι. Τὸ δὲ, ὡς δώδεχα, ἐνόησαν ῥηθῆναι ἀντὶ τοῦ, ὡσεὶ δώδεκα, κατὰ τὸ 
σχῆμα εἰχασμοῦ. εἴη δὲ ἂν κρεῖττον τὸ πρῶτον. (Vers. 575.) Τὸ δὲ, στὰς πολλὸν ἀπάνευϑεν, τόξου τὲ 
ἀρετὴ καὶ τοξότου ἐστί. Τοῦ δὲ διαῤῥίπτειν ὀϊστὸν οὐκ ἔστι κρείττω λέξιν εὑρεῖν᾽ κάλλιον γάρ iati 
καὶ τοῦ ἀφιέναι καὶ τῶν λοιπῶν. (615. 576.) Τὸ δὲ, ἄεϑλον τοῦτο ἐφήσω, δυνατὸν μὲν γράφειν καὶ 

20 ἄεϑλον τοῦτον iquow, ὡς δηλοῖ ἑξῆς τὸ, μηκέτι ἀνάβαλλε τοῦτον ἄεϑλον. ἔδοξε δὲ ὅμως τῷ ποιητῇ 
τὸν ἄεϑλον ἐνταῦῖϑα οὐδετέρως εἰπεῖν τὸ ἀεϑλον, ὁμοίως τῷ. ὃ λύχνος τὸ λύχνον καὶ τοῖς τοιούτοις. 
(Vers. 577.) T6 δὲ, ónítete ἐντανύσει, xci τὸ, δυοκαίδεκα πάντων, διαστίξει σωφρόνως. ὡς εἴ yt 
μὴ οὕτω τανύσει Tig, οὐδὲ πάντων διοϊστεύσει, οὐκ ἂν τοιούτῳ ἀνδρὶ αὐτὴ ἕποιτο. Κουρίδιος δὲ οὐ 

μόνον ἀνδρὶ γυναικὶ, ἀλλ ἰδοὺ καὶ τόδε δῶμα κουρίδιον. ( Vers. 580.) Τὸ δὲ, μάλα χαλὸν καὶ ἔμ- 

πλεον βιότου xci τὸ ἑξῆς, εὐδαίμονος οἴχου ἔπαινος. 4ηλον δὲ ὅτι ἀρχαϊκὸν μὲν τὸ ἐνίπλειον “καὶ τὰ 

xor αὐτὸ, τῆς ὑστέρας δὲ ̓ 4τϑίδος τὸ ἔμπλεων καὶ τὰ οὕτω. αὐσαηΐχος, ( Vers. 583.) “Τὸ δὲ, ὦ γύναι 

Ὀδυσῆος, καὶ τὸ, πρὶν γὰρ ἐλεύσεται ᾿Οδυσσεὺς καὶ τὰ τούτου ἐςφεξῆς ἀστείως ἐσγημάτισεν Ὀδυσ- 

σεὺς, ὡς αὐτὸς ἤδη παρὼν τῇ γυναιχί. ( Vers. 584.) Τὸ δὲ ἀνάβαλλε ἀντὶ τοῦ ἀναβάλλουν ὑπερ- 
τίϑεσο. "χαὶ σημιείωσαι Ort ἀσυνήϑως ἐχπεφώνηται χατ᾽ ἐνέρχειαν, παϑητικῶς γὰρ ἄλλως ἡ λέξις 20 

3o τέτριπται. (Vers. 586.) Σημείωσαι. δὲ καὶ ὅτι ἀνωτέρω διὰ τῆς Πηνελόπης εἰπὼν ὃ ποιητὴς τὸ, ὃς 
δ᾽ ἂν ὁᾷον ἐντανύσει, βιὸν ἐν παλάμαις καὶ; διοϊστεύσει πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, ἄλλως τὸ αὐτὸ 

διὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως € ἔφρασε, παραφράσας ἐν τῷ, πρὶν τόδε τόξον ἐύξοον ἀμφαφόωντας νευρὴν ἐντανύ- 

σαι διοϊστεῦσαί τε σιδήρου, ἀντὶ μὲν βιοῦ τόξον εἰπών. τὸ δὲ ἐν παλάμῃσι μεταλαβὼν εἰς τὸ ἀμ- 

φαφόωντας, τὸ δὲ, διοϊστεύσει πελέκεων καὶ ἑξῆς, στενοχωρήσας εἰς τὸ, διοϊστεῦσαί τὲ σιδήρου. 
716 C Vers. 589. ) Ὅτι οὕτω τοῖς ᾿Ὀδυσσέως λόγοις 5 γυνὴ. χαίρει, ὥςτε λέγειν ἀεὶ ἐθέλειν αὐτοῦ ἀκούειν, 

φησὶ, γοῦν" εἰ ἐθέλεις μα! ξεῖνε, παρήμενος ἐν. μεγάροισι τέρπειν; οὔ μοι ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισι χυϑείη. 
ἀλλ οὐ γὰρ πως ἔστιν "ἀὔπνους ἔμμεναι αἰὲν ἀνϑρώπους. ἐπὶ γάρ τοι ἑχάστῳ μοῖραν ἔϑηκε ϑεὸς ἐπὶ So 

ξείδωρον à ἄρουραν. ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼν ὑπερώϊον εἰσαναβᾶσα λέξομαι εἰς εὐνὴν, 7] μοι στονόΐσσα τέτυ- 

ὅποι, αἰεὶ δάχρυσιν ἐμοῖς πεφυρμένη, i οὗ Ὀδυσσεὺς gero ἐποψόμενος. Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν. 
ἀο & xoci ἀλλαχοῦ ἔ ἔφη. C Vers. 591.) * Ὅρα δὲ xai νῦν, ὅτι ἀρξάμενος ἀπὸ TOU y&Q συνδέσμου ἀπέδωκεν εἰς 

τὸ ἀλλά" οἷον, ἀλλ οὐ γάρ πως ἔστιν ἀὕπνους εἶναι, (Vers. 595.) ἀλλὰ λέξομαι εἰς εὐνὴν, τουτέστι 
xoi ἤσομαι δὴ, ὡς τοῦ δευτέρου ἀλλα ἰσοδυναμοῦντος, τῷ δή. Ὥς 592. ) "Ev δὲ τῷ, ἑχάστῳ μοῖ- 
ραν ᾿ἔϑηχε, μυῖραν φησὶ τὴν χοϑ'. εἱρμὸν βίου διανέμησιν, οἷον, μοῖρα τῷ ,ἐργωμένῳ χοπιᾶν, τῷ 4O 

βαδίζοντι κινεῖσϑαι, τῷ ὕγενοῖίντι ἐγρηγορέναι. οὕτω δὲ καὶ τῷ & γρηγορότι ζῴῳ τὸ ἀπονυστάξειν χαὶ 

διὰ τοῦτο ἀχολούϑως ὑπνοῦν. ( Vers. 393: ) T δὲ, ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, πρόσχειτομ, διὰ τὸ ϑεῖα ἔξω 
μοίρας κεῖσϑαι. (Υ εῖ8. 596, ) Τὸ δὲ, αἰεὶ δάκρυσι πεφυρμένη, ὑπερβολικῶς κειται. ὡς γὰρ οὐκ ἔστιν 
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Ginvov τινα αἰὲν εἶναι, οὕτως οὐδὲ αἰεὶ δάκρυσιν ἔστι πεφύρϑαι. ἐπεὶ καὶ ἄλλως αἰψηρὸς ὃ τοῦ γόου 
κόρος. ( Vers. 397.) To δὲ ἐποψόμενος ἀλλαχοῦ προγέγ θάπται. (Vers, 399)" Ὅτι διαηορὰν ὃ ὃ ποιητὴς 

διδοὺς TOU r£ χαμαὶ στορέσαι καὶ τῶν δεμνίων φησί" λέξεο 1 ἢ χαμάδι στορέσας ἤτοι καταδέμνια ϑέντων. 
δοτὰ γὰρ κλινοειδὴ δέμνια ἐχ τῶν χαμαὶ αἴρουσι τὸν ἐγκοιμώμενον. (Vers. 398.) Καιρία Ἀδὲ λέξις ἐπὶ 

ἀναχλίσεως ὑπνωτιχῆς τὸ λέξεσϑαι. διὸ χαὶ τρία ἐνταῦϑα κεῖται τοιαῦτα ῥήματα χατὰ σχῆμα ἐπιμονῆς. 

Τὸ δὲ λέξεο προσταχτιχὸν πάνυ χαιϊνῶς ἔχει. γίνε ται δὲ ἀπὸ τοῦ λέγω λέξω οὗ ἀναδραμόντος εἰς ἐνδ- 

στῶτα ἔστιν αὐτοῦ παϑητιχὸν τὸ λέξομαι" οὗ παρατατιχὸς ἐλεξόμην, τὸ τρίτον λέξετο, καὶ ἐξ αὐτοῦ 

προσταχτικὸν τὸ λέξεο. εἰ δέ γε καὶ εὐχτιχόν που εὑρεϑ εἴη ἐν avri; ρόφοις, εὔοδον καὶ οἵτω τὸ μέτρον 
ἔσται διὰ συνιζήσεως. (Vers: 599.) Τὸ δὲ χαμάδι ἔστι μὲν ὡς τὸ πολλάκι. δύναται δὲ καὶ διὰ τοῦ G. 

γράφεσϑαι χαμάδις, ὡς πολλάχις. οὕτω δὲ xci δηϑάκις δι, ϑάκι χαὶ αὖϑις αὖϑι χαὶ χωρὶς χωρί:" Τὸ 10 

δὲ; ἢ καταδέμνια ϑέντων; ἀλλαγή ἐστι σχήματος. ἦν γὰρ τὸ ἀκόλουθον, ἢ χαμάδι στορέσας ἢ ἐν 

δεμνίοις. ὃ δὲ ἔφη" ἢ χαμαὶ στορέσας ἢ δέμνια ϑέτωσαν, αἱ δουλίδὲς δηλαδή. ( Vers. 600.) κεῖται 
δὲ xci ἐν τούτοις ὑπερώϊα σιγαλόεντα τὰ ἐχπληχτικά. 

1880 TH 4Q; ΘΙ E Sod, sud Ham δι ΧΟ. ΜΟΙ Οι 717 

FUBTUS TUE 

Βουληϑεὶς ἀνελεῖν ᾿Οδυσσεὺς τὰς μιγνυμένας roig μνηστῆρσι ϑεραπαινίδας καὶ μεταγνοὺς διὰ 
wee 4 3» ^ , nd E 4 Tz , - « z 

τῶν ἑξῆς πρὸς Εὔμαιον καὶ Φιλοίτιον διαλέγεται" ἐν ᾧ καὶ τῶν μνηστήρων γίνεται ὁμιλία. 

τὴν O4Y£XZEIAZ Y OMHPOY PAWDOIAI A. 

Ὅτι ἐν προδόμῳ εὐναζόμενος Ὀδυσσεὺς (Vers. 2.) ἀδέψητον uiv βοέην, τουτέστε βύρσαν; 
ἐστύρεσεν͵ ὕπέρϑεν δὲ χώεα πολλὰ οἰῶν, oUc ἱερεύεσκον ᾿Αἰχαιοί. Εὐρυνόμη δὲ ἡ ταμία ἐπέβαλε 20 
χλαῖναν κοιμηϑέντι, τουτέστιν εὐνασϑέντι. ἄλλως γὰρ ἐγρήγορεν, ὡς δηλοῖ τὸ, ἔνϑ' ᾿Οδυσσεὺς μνη- 

οστῆρσι χαχὰ φρονέων ἐνὶ ϑυμῷ χεῖτο & γρηγορόων. "CVeni 6.) Καὶ ὅρα τὸ eye; ὁρόων ἐκ τοῦ ἐγρή- 
γορα μέσου παραχειμένου γενόμενον. ἐγείρω y«o* μέλλων ἐγερῶ, παρακείμενος ἤγερκα, μέσος ἤγορα, 

xci ᾿Αττικῶς ἐγήγορα καὶ πλεονασμῷ ἐγρήγορα. ὅϑεν τὸ ἐγρηγορῶ μετὰ τῆς πρωτοτύπου αὐξη- 
σεως, ὁμοίως τῷ πέποιϑα πεποιϑῶ πεποιϑήσω, ἐξ οὗ ἡ πεποίϑησις, ὡς ἐγρηγόρησις ἐγρήγορσις. 

χαὶ Ὅμηρος μὲν τετρασυλλάβως οἷδὲν ἐγρηγορῶ, οἱ δὲ ὕστερον καὶ γρηγορῶ τρισυλλάβως, ὃ D πὲρ oU 

φιλεῖται τοῖς ῥήτορσιν. ( Vers. 2.) Aóéyirov δὲ βοέην λέγει xad ὁμοιότητα τοῦ, βύας αὔας ἤγουν 

30 ξηράς. τὸ μὲν yàp "ἀδέψητον ἤτοι ἀμάλακτον καὶ ἀκατέργαστον αὖον ἂν εἴη. Βοέη δὲ ἡ βοῦς, 0 ἐστε 
βύρσα, ἣν βοείην ἐντελῶς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ. ᾿Αδέψητος γοῦν βοέη * ξηρὰ βύρσα. γίνεται δὲ ἡ ἀδέψητος 

οὕτως" δέφω Apo τὸ μαλάσσω xai κατεργάζομαι" οὗ ὁ TEL δέψω, καὶ “ὡρικῶς à ἢ «Αἰολικῶς δεψῶ, 30 
xci χατὰ ἀναδρομὴν τὴν εἰς ἐνεστῶτα, δειψῶ δεψήσω, ἀφ᾽ οὗ ἀδέψητος. ἀπὸ μέντοι τοῦ δέφω δέψω 718 
βυρσοδέινης καὶ σχυτοδέψης, ὡς τῷ ἐν ᾿Ιλιάδι ἐγράφη, xai σχυλάδέψης. Boér δὲ xet βοῦς ἡ -ἐπὶ βύρσης 

4o διαφέρουσι, χαϑότι μετουσιαστιΐ χὸν μὲν 5 βοέη, δορὰ; δηλαδὴ, ὡς καὶ ἡ λεοντέη xat ἡ παρδαλέη, 5 δὲ 

βοῦς τὸ τοῦ ὕλου € ἔχει ὄνομα, καϑὰ χαὶ ὃ πριστὸς ἐλέφας τὸ τοῦ ἐλέφαντος. Τὸ δὲ στορῶ στοῤέσω 
συγκοπὲν ἀλλοιοῖ τὴν συξυγίαν" στρῶ γὰρ στρώσω γίνεται. ἀγαϑὸν δὲ πτωχῷ στόρεσμα ἤτοι στρῶμα 

τὸ ἔχον κώεα πολλὰ οἰῶν. ( Vers. 5.) Κεῖται δὲ Ὀδυσσεὺς ἐν προδόμῳ πρὸς ἀπόπειραν τῶν ἀτασϑά- 
λων γυναικῶν. Τὸ δὲ μνηστῆρσι χακὰ φρονῶν πεποίηκε τὴν τῆς ῥαψῳδίας ταύτης ἐπιγραψὴν, λέγου- 
σαν οὕτω" τὰ πρὸ τῆς μνηστηροφονίας. ἘῸΝ s. 6. sqq.) Ὅτι τοῦ ξένου Ὀδυσσέως ὃν προδόμῳ χοιμη- 

ϑέντος ἢ ἤγουν χειμένου αἱ γυναῖκες ἐκ μεγάρου ἤρχοντο, αἵ μνηστῆρ "»" ἐμιγέσκοντο, ἀλλήλαις γέλωτα 
χαὶ εὐφροσύνην παρέγουσαι. τοῦ δὲ ὠρέγετο fy evt στήϑεσσι φίλοισι, πολλὰ δὲ μερμήριξεν ἠὲ 4o 

μεταΐξας ϑάνατον τεύξειεν ἑκάστῃ, ἢ ἔτι iQ, τουτέστιν ἐῴη, μνηστῆρσι μιγῆναι ὕστατα xoi πύματα, 
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τουτέστιν, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, ἔσχατα ἐσχάτων, ἢ καὶ ἄλλως εἰπεῖν, πανύστατα. χραδίη δέ οἱ 

ἔνδον ὑλάκτει. ἐπεὶ δὲ σκληρὸν δοκεῖ ἐπὶ καρδίας τὸ ὑλα"χτεῖν, ἐπάγει σὐνήϑως ἐπὶ ϑεραπείᾳ τῆς λέξεως, 5o 

ὁποῖα καὶ ἐν ἄλλοις παρεσημάνϑη, παραβολὴν ταύτην. ὡς δὲ κύων ἀμαλῇσι περὶ σχυλάκεσσι βεβῶσα 

ἄνδρα ἀγνοιήσασα ὑλόάει μέμονέν τε μάχεσϑαι, ὥς ῥα τοῦ ἔνδον ὑλάκτει, καρδία δηλαδὴ, ἀγαιομένου᾽ 

κακὰ ἔργα. καὶ οὕτω ϑεραπεύσας τὸ τὴν καρδίαν ὑλαχτεῖν τῇ κατὰ τὴν κύνα περὶ τοῦ ὑλακτεῖν παρα- 

βολῇ ἐπάγει" στῆϑος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύϑῳ, ὃς καὶ εἰς παροιμίαν ἔπεσε, τοιοῦτος ὦν" 

τέτλαϑι κραδίη, καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης ἤματι τῷ, ὅτε μοι μένος ἄσχετος ἤσϑειε Κύκλωψ ἰφϑίμους 

ἑτάρους" σὺ δ᾽ ἐτόλμας ὄφρα σε μῆτις ἐξάγαγεν ἐξ ἄντροιο, ὀϊόμενον ϑανέεσύαι. τεχνικὴ δὲ αὕτη μέϑο- 

δος, παραμυϑεῖσϑαι τινὰ ἑαυτὸν ἐφ᾽ οἷς πάσχει ἐξ ὧν ἄλλοτέ ποτὲ πέπονϑεν. Ἰστέον δὲ ὅτι κύντερον 

10 Ὀδυσσεὺς λέγει τὸ κατὰ τὸν Κύχλωπα ὡς πρὸς τὰ τῶν δμωΐδων καχά. ἄλλως γὰρ ἁπλῶς οἴκτιστον μὲν 

αὐτὸς φϑάσας ἔφη τὸ κατὰ τοὺς ἑτέρους ὅτε αὐτοὺς ἡ Σκύλλα ἥρπασε. τὸ δὲ χατὰ “αιστρυγόνας oU 

μόνον οἴκτιστον, ἀλλὰ καὶ χείριστον. ἐπελέξατο δ᾽ ἐνταῦϑα ὁ ποιητὴς τὸ κατὰ τὸν Κύκλωπα, διότι 

;Σχύλλα μὲν καὶ «Δαιστρυγόνες ἄπρακτος ἦσαν ἀνία, κατὰ δὲ τοῦ Κύχλωπος ἔπραξεν ἄμυναν Ὀδυσσεὺς, 

τλήμων φανεὶς ἕως κεὺρε καιρόν᾽ ὡς πὲρ δὴ καὶ ἐνταῦϑα τίσεται χατὰ καιρὸν τὰς καχάς. (V ers. 8.) 6o 

" Ert ἰστέον καὶ ὅτι τὸν γυναικεῖον γέλων κιχλισμὸν ἐκάλουν oi παλαιοὶ, ὁποῖός τις xci ἄρτι ὁ δουλικός. 

οἱ δ᾽ αὐτοὶ καὶ χύτραν ἔλεγον εἰδός rt φιλήματος, καϑὰ καὶ δράπετον καὶ παιδάριον. Παυσανίας δὲ 

xai γιγγλισμὲν γένος λέγει φιλήματος. τὸ μέντοι γιγρὶ ἐπιφώνημά τι. ἐπὶ καταιιωκήσει, ὡς ἐν ῥητορικχῷ 

χεῖται λεξικῷ. ἐξ οὗ καὶ γιγρὼν, ἀφροδισιακός, φασι, δαίμων, ὃς καὶ δοκεῖ διάκονος γενέσθαι τῷ “4ρευ 

τῆς μοιχείας. Ὅρα δὲ ὡς οὐ μόνον πολυλογεῖν ἀνοίκειον γυναιξὶν, αἷς κόσμον ἡ σιγὴ φέρει, ἀλλὰ καὶ 

20 ὃ ἄϑρους Ἀγέλως χαὶ ἡ ἀκόλουθος. εὐφροσύνη. χρὴ γὰρ, ὡς ταπολλὰ, ἡσύχως ἔχειν αὐτάς. διὸ καὶ1881 

ψυϑύρου :φροδίτης κατὰ llavcaviev ispov ἣν ios xai Egwrog Ó&' Qv καὶ 4ημοσϑένης, φησὶ, 

μέμνηται ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας. ἐκαλεῖτο δέ, φασι, ψίϑυρος διὰ τὸ τὰς εὐχομένας αὐτὴ πρὸς τὸ OUG 

λέγειν, 0 περ ἐδήλου μὲν χρῆναι μυστηριάζεσϑαι τὰ τοιαῦτα. οὐκ ἣν δὲ ἀπεικὸς, δηλοῦν καὶ τὸ δεῖν 

εἶναι ἀπέχειν τὸ τρανὲς τῶν φωνῶν, ὧν μέρος καὶ τὰ ϑρασέα γελοιαστικά. Ἰστέον δὲ καὶ. ὅτι τὸ, γέϊωτα 

xai εὐφροσύνην, εὕρηται ἔν τισιν ἀντιγράφοις, γέλω re καὶ εὐφροσύνην, ἀποκοπὲν ἴσως ναὶ αὐτὸ 

ὁμοίως τῷ, γέλω ἔκϑανον. τοιαύτη δὲ ἀποκοπὴ. καὶ ἐν τῷ, ἱδρῶτα ἱδρῶ. (Vers. 10.) 72 δὲ μερμη- 

οίζειν σύστοιχον, ὡς καὶ ἡ ̓Ιλιὰς ἐδήλωσε, καὶ ἡ μέρμηρα, ὃ πέρ ἐστι φροντίς." οὗ χρῆσις ἐκεῖ παρή- 

γεχται τὸ, ἄμπαυμά τε μερμηράων. συστοιχεῖ δὲ τούτοις καὶ ἐπίῤῥημα τὸ ἀμερμηρεὶ;» ὅ πέρ ἐστι δίχα 

μερίμνης, 2) καὶ αὐτὴ ἐκ τοῦ μερίζειν γίνεται" ὅϑεν καὶ τὸ μερμηρίζειν καὶ τὰ xar αὐτό. (Vers. 12.) 

3o Τοῦ δὲ, iQ μνηστῆρσι μιγῆναι, τὸ πρῶτον εὐκτικὸν, ixouu ἐῷμι, ὡς foco βοῷμι, τὸ δεύτερον ἐῷς, 

καὶ τρίτον ἐῷ μετὰ προς "γεγραμμένου τοῦ i πρὸς διαστολὴν τοῦ ἐῶ ἐνεστῶτος" ἐκ δὲ τούτων TO ἐῴην 10 

ἐῴης ἐῴη. τοιαύτης δὲ ἀχολουϑίας καὶ τὸ δράοιμι ὁρῷμι, δράοις ἑρῷς, ὁράοι ὁρῷ μετὰ προσγραφῆς 

τοῦ i" πληϑυντικὸν δεύτερον ὁράοιτε ὁρῷτε, καὶ ἐπενϑέσει του ὃ μικροῦ, δρόῳτε ἕν ᾿Ιλιάδι, οἷον, νῦν 

δὲ φίλως χ᾽ ὁρόῳτε, ἤγουν ἡδέως ἂν βλέποιτε. (Vers. 14.) Ti δὲ τὸ ἀμαλὸν καὶ ἡ ἀμαλὴ, ἐξ ὧν καὶ 

τὸ ἀμαλόύνειν πλεονασμῷ τοῦ δέλτα, ἡ ᾿Ιλιὰς δηλοῖ. Τὸ δὲ περιβαίνειν xol τὸ ἀμφιβαίνειν τισὶ, 

ταυτὰ ὄντα, ὅτι φυλακὴν καὶ σχέπην δηλοῦσι συμμαχικὴν, ἡ ̓ Ιλιὰς μυριαχοῦ δηλοῖ. ( Vers. 15.) Τὸ 

719 δὲ ἀγνοιήσασα γίνεται μὲν διὰ χρησιμότητα μέτρου πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα ἐκ τοῦ ἀγνοεῖν; παράγει δὲ 

ἀναλόγως τὴν ἄγνοιαν. Ὑλαχτεῖν δὲ καὶ ὑλάειν δῆλον ὅτι ἀδιάφορά εἰσι. πρωτότυπον δὲ τὸ ὑλάειν" 

δεύτερον δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ ὑλάσσειν" ἐξ οὗ ὄνομα ὑλακτὸς, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ῥῆμα τὸ ὑλακτεῖν, ὁμοίως τῷ 

4o T4600, ἄτακτος, &razrG. (Vers.16.) ᾿4“γαιόμενος δὲ κακὰ ἔργα ὁ μεμφόμενος, ἐκ τοῦ ἀγῶ ἀγαίω, 

ὡς γῶ γαίω τὸ γαυριῶ. ὅτι δὲ τὸ ἀγαιομένου καὶ ἀταιομένου γράφεται ὡς ἀπὸ τοῦ ἀτῶ ἀταίνω TO 

βλάπτω, οἱ παλαιοὶ δηλοῦσι κριτικοί. (Vers.17.) Στῆϑος δὲ πλήττεται διὰ τὸ ἐκεῖσε πάϑος τοῦ 

ϑυμοῦ ἐν 3 AME οὕτω xci ποὺς ἀνδρὸς στρατιωτικοῦ ἐν πολέξμῳ ὑποτρέμων πεπείραται ἔν τοῖς νῦν, 

δόρατι πληγεὶς τος τς fib posing. χολάσοντος οὕτω τὸ μέρος, ὅϑεν τὸ κακόν. TO δὲ ἠνίπαπε πλέονα- 

σμὸν ἔχεν ποιητικόν τὸ γὰρ κοινὸν ἤνιπα, μέσο. παρακείμενος τοῦ ἐνίπω. ( V ers, 18.) Τὸ δὲ, τέτλαϑε 

χραδίη, ἀπὸ μέρους ἀντὶ τοῦ, σὺ, ὦ Ὀδυσσεῦ. διὸ καὶ ὑποκαταρὰς ἔφη" ὀϊόμενον ϑανέεσθαι, σὲ 

20 
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δηλονότι τὸν Ὀδυσσέα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, τέτλαϑι χραδίη καὶ ἑξῆς, παρῴδησέ τις οὕτως ἐν τοῖς τοῦ 
᾿Αϑηναίου" τέτλαϑι δὴ πενίῃ χαὶ ἀνάσχετο μωρολογούντων. οἷς ἐπῆκται καὶ τὸ, ὄψων γὰρ πληϑός σε 

δαμᾷ xci λιμὸς ἀτερπὴς ὅ πὲρ mappa ἐστὶ τοῦ, πόλεμός δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿“ἰχαιούς. 10 δὲ κί ντερον 
πάνυ καιρίως ἐνταῦϑα κεῖται, τὴν ἀσῳάλειαν i ἔχον ἐκ τῆς ῥηϑεισὴς κατὰ τὴν κύνα παραβολῆς. 'ῶς δὲ 

ἐχ τοῦ Κύχλωπος τοῦ ποιητιχοῦ παραποιήσας ᾿Εμπεδοκλὴς κύχλωπα χοΐρην ἕφη τὴν τοῦ ὀφϑαλμοῦ 

χατὰ λόγον δριμύτητος, ἐδηλώϑη καὶ ἀλλαχοῦ. (Vers. 22. ) Ὅτι χαὶ ἐνταῦϑα χαϑάπτεσθϑαι τὸ λογικῶς 

3o ἀ"ποτεινεσίαι, οἷον, ἐν στήϑεσσι καϑαπτόμενος φίλον ἤτορ, τουτέστιν ὡς πρὸς τὴν καρδίαν ἀποτει- 
γόμενος. διὸ καὶ ἐπάγει" ( Vers, 23.) τῷ δὲ μάλα ἐν πείσῃ e μένε, ἤγουν τὸ ῥηϑὲν ἡτορ, τετληυῖα. 

ἔστι δὲ τὸ πείσῃ ἀντὶ τοῦ πειϑοῖ ἀπὸ eur τῆς ἡ πεῖσα. ἅπαξ δὲ καὶ τοῦτο ἐνταῦϑα χεῖται. Τὸ δὲ 

τιτληυΐα καίρια λέξις ἐν τούτοις, ὥς πὲρ χαὶ τὸ τολμᾶν. διὸ xci πολλάκις τούτοις ὁ ποιητὴς ἐν τοῖς 10 

παροῖσιν ἐχρήσατο. δῆλον δὲ ὅτι ὁ χατορϑῶν τὸ τοιοῦτον οὐ μόνον τλήμων λέγεται, ἀλλ εἰχότως καὲ 

40 σχέτλιος παρὰ τὸ ἀνέχεσϑαι καὶ τλῆναι. διὸ Her ̓ ὀλίγα * (Vers. 45.) σχέτλιον ἡ ̓ ϑηνᾶ ἐρεῖ ̓ Οδυσ- 

σέα τὸν ταῦτα λέγοντα. ( Vers. 24.) Ὅτι τὸ &Unvov ὄντα τὸν Ὀδυσσέα ὧδε καὶ ἐχεῖ ἱλίττεσϑαι. καὶ 

οὐ a ἁπλῶς ἀλλὰ συχνὰ μεριμνῶντα νυχτὸς παραβάλλων εἰς ὁμοιότητα ntc) μᾶτορ ὃ ποιητὴς φησίν" ὡς 

δ᾽ ὅτε γαστέρ᾽ ἀνὴρ, πολέος πυρὸς αἰϑομένοιο., ἐμπλείην ανίσσης τε xal αἵματος ἔνϑα xai ἐνϑα 

αἰόλλει. μάλα δ᾽ oze λιλαίεται ὀπτηϑῆναι" τότε i δηλαδὴ πυκνὰ στρέφεται ἡ γαστήρ" ( Vers. 28.) 

ὡς ἂρ 0 y ἔνϑα καὶ ἔνϑα ἑλίσσετο μερμηρίζων. ὃ χαὶ πρὸ τῆς παραβολῆς € ἔφη εἰπὼν, νωλεμέως αὐτὸν 

50 ἑλίσσεσϑαι ἔνϑα καὶ ἔνϑα. ἀστέϊίως δὲ τὸν περὶ γαστέρος ὀπτῆς πρὸ μιχροῦ ( Vers. 25.) ἀεϑλεύΞ 720 

σαντα τοιαύτῃ χαὶ νῦν παραβολικῶς εἴκασε. ἐχεῖ μέντοι εἰχέ τις εἰπεῖν καὶ ὡς γαστρίξεσϑαι ἡ ἤτοι χορέννυ- 

σϑαι ϑέλων 0 Ὀδυσσεὺς ἤϑλει. ' loréov δὲ ὅτι γαστρίξεσίϑαι χατὰ τοὺς παλαιοὺς οὐ μόνον τὸ ὡς ἐῤῥέϑη 20 

χορτάζεσϑαι, ἀλλ ἔστιν ὅτε καὶ τὲ κατὰ γαστρὸς τύπτεσϑαι. ( Vers. 27. ).““ὠλλεῖν δὲ ἁπλῶς τὸ κινεῖν; 

ἐνταῦϑα δὲ τὸ χατὰ εἴληδιν. δοκεῖ δὲ τοῖς παλαιοῖς γίνεσϑαι παρὰ τὴν ἄελλαν τὸ αἰόλλειν, ὃ ἐστι 

60 ποικίλως καὶ πυχνῶς καὶ ταχέως στρέφειν καὶ χινεῖν.. (Vers. 29.) Ὅτι εἰδοποιῶν ὃ ποιητὴς τί" δή ποτὲ 

μέρμηρίξων ὃ Ὀδυσσεὺς πυχνὰ, ὡς ἐῤῥέϑη, νυχτὸς" ἐστρέφετο, λέγει ὅτι μεριμνῶν, πῶς ἂν μνηστῆρσιν 

δναιδέδι χεῖρας ἐφήσει; μόνος ἐὼν πολέσιν" - ( Vers. 40.) οἱ δὲ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔασι. τὸ δὲ μεῖζον 

{58 χαὶ εἴ πέρ quot, κτείνωιμι Διός τε ᾿᾿ἰϑηνᾶς τε ἕχητι; ποῦ: ἂν ὑπεχπροςχύγοινμι τοὺς τῶν μνηστήρων 

πάνυ πολλοὺς ὕντας. ταῦτα δὲ ὃ ποιητὴς μᾶλλον ἐπαπορεῖ πρὸ τοῦ Ὀδυσσέως, πιϑανολογῶν τὼ τῆς 
μνηστηροχτονίας. χαὶ ταὐτὰ μὲν ἀπορητική τις προέχϑεσις" λύσις δὲ ἡ ϑεόϑεν ἐπικουρία, χατὰ τὸ 

δίχαιον, ὡς ἣ Aya λέγει, τουτέστιν, ἡ παρὰ τῷ Ὀδυσσεῖ cvv: σις, Di διαμπερὲς φυλάσσει τὸν 'ÜÓvo- 

σέα ἐν πάντεσσι πόνοισι. ἔνϑα καὶ ϑαῤῥῶν Ὀδυσσεὺς νομίζει, δι᾿ ἣν ἔχει φρόνησιν, καὶ πεντήκοντα 80 

λόχοις ἀνδρῶν ἀντιστῆναι, καὶ πάντας μὲν μὴ ἂν ἀνελεῖν" οὐ γὰρ δυνατὸν τοῦτο ἀνδρὶ ἑνί" βόας 
μέντοι ἐξ ἐχείνων ἐλάσασϑαι καὶ ἴφια μῆλα. οὕτω τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα ὃ ἥρως προβέβλ ἡται. καὶ τοῦτο 
μὲν παρήγορος καραδδκία ἐπὶ τοῖς ἑξῆς. ( Vers. 33.) πρὸς δέ ye τὸ παρὸν 7 αὐτὴ ̓ “ϑηνᾶ ὑπὲρ xetpar- 
λῆς στᾶσα, τὶ δὴ ποτέ, φησιν, & φήσσεις, τουτέστιν ἐγρήγορας, πάντων περιχάμμορε φωτῶν! ἤγουν 

ἀνδρῶν ν πάντων λίαν κακοτυχέστατε. οἶχος μέντοι ὅδ᾽ ἐστί " γυνὴ δὲ τοι ἣδ᾽ ἐνὶ pei καὶ maig, οἷόν 

10 πού τις ἐέλδεται εἶναι υἱόν. ( Vers. 52.) καὶ ἐπὶ τούτοις παραινοῦσα ἡ ̓ϑηνᾶ * τῷ ἥρωϊ, τουτέστιν 

αὐτὸς ἑαυτὸν συμπείϑων, ἀλλ ἱλέτω σέ, φησι, καὶ ὕπνος" ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν. πάννυχον ἐγρήσ- 

covra. χαχῶν δ᾽ ὕπο δύσεαι ἤδη, τουτέστιν ὑπὸ τῆς κακώσεως μιχρὸν ὅσον δυσμὰς ἂν βίου ἴδοις" 

ἢ καὶ ἄλλως, orien καταδὺς ὡς εἰς βυϑόν. ὃ xci εὐλ «βουμένη E n τοῦ μύϑου τε xc 7| τῆς ἀλλη- 

γορίας" χήδεται γὰρ αὐτοῦ xci νῦν ὡς καὶ πρὸ τούτων ὅτε ἀγνωμόνως αὐτῷ ἡ τύχη ἐχρῆτο, καὶ δέδιε 4o 

μή ποτε συγκοπεὶς τῇ ἀγρυπνίᾳ ἡττηϑείη αὔριον ἐν τῇ μάχῃ" λαλεῖ τὰ ῥηϑέντα, δυσὶ ταύταις χρησα- 

μένη ἐννοίαις, μιᾷ μὲν τοιαύτῃ" τί σοι ἄμετρα μερμηρίζειν οἴκαδέ τ᾽ ἐόντι καὶ τὰ φίλτατα εἰρηκότι eU 

ἔχοντα ; ἑτέρᾳ δέ τοιᾷδε" καὶ μέν τις θνητῷ ἀνδρὶ ἑτέρῳ πειϑεται, σὺ δὲ εἴης ὦ». οὐ σοφὸς μὴ τὴν 

ϑεόϑεν ἐπιχουρίαν καραδοκῶν. χαὶ οὕτως αὐτῷ ὕπνον ἐπὶ βλεφάροις 5 .«Ζ“ϑηνα ἔχευε παύσαντι φρονγί- 
pus τόν τε ϑυμὺν τήν τε μέριμναν. (Vers. 53. ), TÀ A? ὠυήσσειν δὶς μὲν ἐνταῦϑα κεῖται, εὕρηται δὲ 

xai ἐν ἄλλοις. ποιητικὸν OÉ ἐστι χαὶ γινέταυ ἀπὲ τοῦ ἐγείρω, κατὰ συγκοπὴν ἔγρω, ἐξ οὗ ἐγρήσσω, 
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ὡς περ πέλω πλῶ πλήσσω; πέτω πτῶ πτήσσω. (Vers. 52.) Τὸ δὲ, ἀλλ ἐλέτω Ge xoi ὕπνος καὶ ἑξῆς, 

προτρυπὴ εἰς τὸ ὑπνῶσαι ἐστί. Τὸ δὲ, ἀνίη καὶ τὸ φυλάσσειν πάννυχον ἐγρήσσοντα, γνωμικῶς τε εἴρη- 

ται καὶ "ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀγρυπνούντων. ἔν τινι φυλακῇ, πόλεως τυχὸν ἢ ἀγροῦ ἤ τινος τοιούτου. 20 

Καίρια δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὰ κομματικὰ νοήματα" ἐν δυσὶ γὰρ στίχοις τρία χεῖται κόμματα ἐπισπεύ- 

δοντα εἰς τὸ ἀναγκαίως ὑπνῶσαι. QE $2.) Ὅτι ἀστεῖον ἐπί τινος βλαπτομένου ἢ ἐπιτασσομένου 

πρός τινος δυνατοῦ τὸ, στῆ δ᾽ ἀρ ὑπὲρ aep ads xo μιν πρὸς μὖϑον ἔειπε. Μιέμψις δὲ ἐπὶ ἀκαίρῳ 

ἀὐπνίᾳ τὸ, rint αὐτ᾽ ἐγρήσσεις, ὡς ἐῤῥέϑη, πάντων περικάμμορε pete ( Vers. 35. )- ἔπαινος δὲ 

χαίριος xci γοργὸς εἰς ἀγαϑὸν παῖδα τὸ, πάϊς, οἷόν πού τις ἐέλδεται ἔμμεναι υἷα, ἤγουν ὁποῖόν 

τις ἐπιϑυμεῖ ἔχειν υἱόν. ( Vers. 45.) Θαρσοποιὸν δὲ ἐκ μὲγ /&Àov τινὸς πρὸς τὸν αὐτοῦ ἐν φόβοις δεό- 

10 μένον τὸ, σχέτλιε, καὶ μέν τις χερείονι πείϑεται ἑταίρῳ, ὕς meo ϑνητός ἐστι καὶ οὐ τόσω μήδεα οἶδεν. 

αὐτὰρ ἐγὼ des εἰμί. ὡς δὲ ἢ μυϑικὴ ᾿4ϑηνᾶ λέγει, ϑεός εἰμι διαμπερὲς, ἢ σε φυλάσσω ἐν πάν- 

τεέσσι πόνοις" ( Vers. 48.) εἰ δὲ καὶ ὡς εἰς μάχην ὃ τοιοῦτος ἐπικουρῆσαι ὑπισχνεῖται, ἁρμόζει καὶ τὰ 

ἐφεξῆς" ἐρέω δέ τοι ἐξαναφανδόν" εἴ περ; πεντήκοντα λόχοι μερόπων ἀνθρώπων νῶϊ, τουτέστιν ἡμᾶς; 

περισταῖς v; χτεῖναι μεμαῶτες "Aowi, καί xsv τῶν ἐλάσαιο, ἤγουν ἀπελάσεις,; βύας χαὶ ἴφια μῆλα. 

Καὶ ὃ ὅρα ὡς ἀσφαλῶς εἰπεν, ἀπελάσεις λείαν ζῴων, ἡττήσας δηλαδὴ "τοὺς τοσούτους" ἄλλως γὰρ 30 

ἀπίϑανον ὑπὸ δύο ϑνητῶν πεντήκοντα λόχους κακὸν τι μέγα παϑεῖν" βλαβῆναι μέντοι ἐστὶ μερικῶς. 

Lx ει: 49. ) “Σημείωσαι δὲ ὅτι μεγαλοφωνότερον νῦν ἢ ποιητικὴ ἔφη Μοῦσα ij περ ὅτε πρὸς τριακοσίους 

μόνους τὸν ᾿Οδυσσέα ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἀντέστησε, πάντως γὰρ οἱ πεντήκοντα λόχοι πολλῷ πλείους 

τριακοσίων ἀνδρῶν. ἐκ τοῦ μείζονος δὲ κἀνταῦϑα € τῆς ἐπιχειρήσεως λόγος τῷ ποιητῇ. ( Vers. 4o. ) Ἔτε 

20 σημείωσαι xci ὅτι μεῖζον ὁ Ὁμηρικὸς ᾽Οδυσσεὺς, ὡς καὶ πρὸ βραχέων ἐλέχϑη, κρίνει τοῦ ἀνελεῖν τοὺς μνη- 

στῆρας τὸ δυνηϑῆναι ὑ ὑπεκπροφυχεῖν τοὺς ἐκείνων. μνηστῆρες μὲν γὰρ καὶ ὀλίγοι ἔπεσον καὶ οὐδὲ γήφοντες" 

οἱ δὲ τῶν μνηστήρων οὔτε τοιοῦτοι οὔτε τοσοῦτοι, ἀλλὰ πολλῷ καὶ κρείττους καὶ πλείους. ( Vers, 56. ) 

Ὅτι ἐν τῷ, ὕπνος τὸν Οδυσσέω ξ ἔμαρπτε, λίων μελεδήματα ϑυμοῦ, λυσιμελὴς, ἔοικε prp νη τ "εἶν τὸ, 

721 λυσιμελὴς ἱ ὕπνος, ἵνα εἴη τοιοῦτος ὃ λύων τὰς μελεδῶνας χαὶ νοοῖτο κατὰ μίαν ἔννοιαν "καὶ λυσμιἑλὴς 4o 

συνϑέτως xat διαλελ ἱυμένως λύων μελεδήματα ϑυμοῦ ὃ ὃ αὐτός. καὶ μὴν αὐτὸς καὶ ἄλλως καλεῖται λυσι- 

μελὴς παρὰ τὸ λύειν τὰ μέλη, ὡς δηλοῦται καὶ ἐν τῷ, λύϑεν δέ οἱ ἅψεα πάντα. εἴη δ᾽ ἂν τοιοῦτος xc 

ὃ κάματος, εἴ γὲ καὶ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυνται, ὥς τὲ αὖϑις τῷ λόγῳ τούτῳ ἄλλως μὲν λυσιμελὴς, 

ἄλλως δὲ λύων μελεδήματα ψυχῆς ὃ αὐτός. (Vers.58.) Ὅτι κλαυϑμὸν γυναικεῖον φράζει τὸ, κλαῖε 

δ᾽ ἂρ ἐν λέκτροισι uen μαλακοῖσιν, ἕως κλαίουσα κορέσσατο ὃν κατὰ ϑυμόν. (Vers.61. ) Ὅτι 

So ἔϑους o Ὄντος τοῖς εἰς *üxoov λυπουμένοις αἱρεῖσϑαι ϑάνατον, γίνεται αὐτὸ χαὶ τῇ Πηνελόπῃ. εὔχεται 50 

oUV, ὡς αἴϑε᾽ ἄρτεμις πότνια ϑεὰ, ἰὸν ἐνὶ στήϑεσι. βαλοῦσα, ἐκ ϑυμὸν ἕλοιτο αὐτίχα viv: διὰ ep 

Ótov δηλαδὴ ϑανάτου, ὡς πολλαχοῦ φαίνεται" 1) ἔπειτά με ἀναρπάξασα ϑύελλα οἴχοιτο προφέ- 

ρουσα κατ᾽ ἠερόεντα χέλευϑα, iv προχοαῖς δὲ βάλοι ἀψοῤῥόου ᾿Ωχεανοῖο. ὕμοιον δὲ καὶ μετ᾽ ὁ ὀλίγα 

(Vers. 80.) ὑπ᾽ ᾿“ρτέμιδι εὔξεται ϑάνατον, ταυτολογοῦσα συνήϑως διὰ λύπην πολλὴν ἐν τῷ, ἢ ἔμ᾽ 
εὐπλόκαμος βάλοι᾽ "orsus. ( Vers. 64, ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι κέλευϑα ἠερόεντα ἢ τὰ “πρὸς. δύσιν καὶ inv, 6o 

ἢ καὶ ἁπλῶς τὰ περὶ ἀέρα. ἔνϑα καὶ ὅρα ὡς καὶ τὴν δι᾿ ἀέρος φορὰν χέλευϑον εἶπεν. (Vers. 65. ) 

"Awógóoog δὲ Ωχεωνὸς ὃ κύκλῳ τῆς γῆς περινοστῶν χαὶ ἂψ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἱκνούμενος χατὰ τὸ, περιύ- 

τελλομένων ἐνιαυτῶν. οἱ δὲ παλαιοὶ φράζουσι καὶ κοὕτως" ἀψόῤῥοος, ὃ εἰς ἑαυτὸν ἀναλύων ἐν τῷ 1883 

εἰλεῖσϑιαι κύκλῳ περὶ τὴν γῆν. τινὲς δὲ ἀψόῤῥοόν gel. τὸν ταχὺ ῥέοντα, ὡς οἷον αἰψόῤῥοον. sre 792 

4o Σημείωσαι δ᾽ ἐν τούτοις καὶ Ort δίο ταῦτα ἡ γυνὴ εὐξαμένη, ϑάνατον τὸν αὐτίχα 7) ἀλλὰ ἁρπαγὴν᾽ τὴν 

ὑπὸ ϑυέλλης, καὶ διασχευάσασα τὴν εὐχὴν ἐν ἔπεσιν ὀκτωκαίδεκα, εἶτα συνάγουσα τὸ νόημα λέγει éa- 

»ναληπεινῶς ἐ ἐν στίχοις δυσὶν, τ SHE ἀϊστώσειαν ϑεοὶ, δεῖ τύ δηλαδὴ, ἢ Ἄρτεμις βάλοι αἰφνιδίῳ 

ἀπαγοῦσα ϑανάες καὶ οὕτως *iE ἀνάγκης διττολογεῖ, μετατάξασα ἐνταῦϑα, καὶ πρώτην μὲν ϑεμένη τὸ 

790 τὴν ἁρπαγὴν, εἶτα τὴν ἐξ ᾿Δοτέμιδος διαβολήν. (Vers. 66.) Ὅτε τὴν ἱστορίαν τῶν ϑυγατέρων 

τοῦ Πανδαρέου μερίσας ὃ ποιητὴς δυσε «{---.ο ἃ καὶ ἐπὶ ἄλλων πολυτρόπως ποιεῖ, περὶ μὲν ἀηδό- 

γος ἤδη δεδήλωκε ϑέμενος ἐκείνην ἐν παραβολῇ " Gro δὲ καὶ περὶ τῶν λυιπῶν ϑυγατέρων ἱστορεῖ, 
ComuwENT. ιν Opvss. Tox. II. Ff 
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ὧς ἐχεῖ προεσημάνϑη. φησὶ γοῦν ἡ Πηνελόπη περὶ αὐτῶν οὕτως" ὡς δ᾽ ὅτε Πανδαρέον χούρας ἀνέ- 

20 λοντο ϑύελλαι, εἴτουν “ἄρπυιαι ἀνηρείψαντο" αἷς τοχῆας μὲν ἀπήγαγε ϑεός" αἱ δὲ λίλποντο ὀρφα- 

vai ἐν μεγάροισι, κόμισσε δὲ ᾿ἀφροδίτη τυρῷ xoi μέλιτι γλυχερῷ καὶ ij οἴνῳ" Hon δ᾽ αὐτῇσι περὲ 

πασέων δῶχε γυναικῶν εἶδος χαὶ πινυτὴν, μῆχος δ᾽ ἔπορεν “ἥρτεμις ἁγνή" ἔργα δ᾽ ̓ Ιϑηναίη δέδαε 

χλυτὰ ἐργάζεσθαι. ὅτε δὲ ᾿Αφροδίτη αὐταῖς ἠἡτήσατο τέλος ϑαλεροῖο γάμοιο ἐκ Διὸς, ὃς εὖ olde». 
ἅπαντα μοῖράν v ἀμμορίαν τ᾽ ἀνθρώπων, τότε δὴ τὰς κούρας “ἄρπυιαι ἀνηρείψαντο, πρὸ γάμου. 
δηλαδὴ, καὶ ἔδωχαν στυγερῇσιν ᾿Εριννύσιν ἀμφιπολεύειν, ὡς ἐμὲ ἀϊστώσειε ϑεός. ( Vers. 80.) εἶτα 
ἵνα μὴ ἀδύνατα δοκῇ εὔξασϑαι, εἰ καὶ εἰς παράδειγμα τὰς Πανδαρέου κόρας παρήγαγεν, ἐπαναχάμπτει 
πάλιν εἰς τὴν ῥηὺ εἴσαν βολὴν τὴν ἐξ ̓ «ρτέμιδος, ὡς οἷα προτιμωμένη τὸν αἰφνίδιον ϑάνατον, οὗ πὲρ 

"dorsuig αἰτία δοκεῖ, καὶ εὔχεται οὕτω ϑανεῖν, ( Vers.81.) ὄφρα, φησὶν, ᾿Οδυσὴῆα ὀσσομένη, ἤγουν 

80 ἀνειδωλοποιουμένη καὶ μὴ "ἐκλαϑομένη αὐτοῦ, χαὶ γαῖαν ὑπὸ στυγιρὴν ἀφικοίμην, ( Vera, 82.) μηδέ 

τι χείρονος ἀνδρὸς sUpgeivouus νόημα, τουτέστιν, ἵνα ϑάνοιμι ἔχουσα μνήμην τοῦ ἀρίστου ἀνδρὸς 

ἐγγεγραμμένην μοι ἀνεξάλειπτον εἰς ψυχὴν. Ivo δὲ σεμνῶς εἴρηται τὸ, μὴ χείρονος ἀνδρὸς εὐφραί- 
voit νόημα, ἀντὶ τοῦ, μὴ ἑτέρῳ μιγείην ἀνδρί. δῆλον δ᾽ ὅτι ὁ τοιοῦτος χείρων Ὀδυσσεῖ ἀντιδιαστέἕλ-: 
Asrat τῷ ἀρείονι καὶ ἀρίστῳ. ὃ δὲ λόγος οἰχεῖος καί τινι αἱρουμένῳ ϑανεῖν ἤ πὲρ δευτέρου τινὸς εὐεργέ- 
του μετὰ τὸν πρῶτον τυχεῖν. (Vers. 66.) Ὅρα δὲ ὡς ἡ ῥηϑεῖσα παραβολὴ σχοινοτενῶς ἐσχημάτισται" 
μετὰ τρεισκαίδεχα γὰρ στίχους ἀποδέδοται. Μῆερόπη δὲ καὶ Κλαιοϑήρα ἢσαν αἱ ἐνταῦϑα τοῦ ΠἊανδα- 
Qéov κοῦραι, ἃς οἱ μὲν βρεφόϑεν ὀργανισϑῆναι φασὶν, ὡς ἐντεῦϑεν ἀνάγκην εἶναι. τυρῷ καὶ μέλιτι 

καὶ τοιούτοις τισὶ βρεφοκομεῖσϑαι αὐτάς. ἕτεροι δὲ μὴ ὀρφανισϑεισὰς οὕτως ἔχτρας ἤναι φασὶν, ἀλλὰ 

πρὸ τῆς ὀρφανίας, οἷα φιλουμένας τὴ "Aq oodiry. δοκοῖσι δὲ, ὡς καὶ mtQ05;' Qe οὐ φαῦλαι τινὲς εἶναι 20 
χορίσχαι, ἀλλὰ καὶ περικαλεῖς χαὶ ὡς εἰπεῖν ἐπαφρόδιτοι, καὶ συνεταὶ δὲ, ὡς νῦν 0 ποιητῆς λέγει, καὶ 

ἐργατικαὶ, ἤδη δὲ ἴσως καὶ δειναὶ προσενεχϑῆναι καὶ οὐ προσηνεῖς. ἀποβῆναι δὲ δυστυχεῖς ἔς γε τὸ 
4o μακρόβιον jj καὶ εἰς τὸ κατὰ βίον περιφανὲς καὶ εὔδαιμον" διὸ pipa ἁρπαγῆναι μὲν ἀξλλαις 

διὰ τὸ ὁπωσοῦν ἀκρανὲς, ̓ Βριυνύσι δὲ παραδοϑῆναι ἀμφιπολεύειν' ἐξ οὗ δὴ ῥήματος αἱ ἀμφίπολοι. ὡς δὲ 

ἀγρίως εἶχον αἱ ᾿Εριννύες, καὶ ὡς στυγεραὶ ἤσαν ἤγουν στυγηταὶ ἢ στυγναὶ, καὶ ὡς οἱ περὶ αὐτὰς ἐριννυώ- 
duc καὶ αὑτοὶ, δῆλον ἐκ τῶν uvOw ot καὶ Ἥραν uiv δότειραν οἴδισιν εἴδους καὶ πινυτότητος, (V ers. 70.) 

εἰ καὶ ἄλλως κοινότερον ἡ 4ϑηνᾷ τοῖς πινυτοῖς ἐπιστατεῖ" "Morsuv δὲ μεγέϑους τοῦ κατὰ γυναῖχας " 
᾿Αϑηνᾶν δὲ ταῖς γυναιχείαις ἐφιστᾶσι τέχναις, ᾿“φροδίτην δὲ γάμοις, εἰ καὶ ἑτέρως ΠΙρα γάμων nie 
στατεῖν λέγεται. ( Vers. 69.) ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὕτι κατὰ τὰς ῥηθείσας ἐννοίας τὸ τυρῷ χαὶ μέλιτι γλυχερῷ 

καὶ ἡδέϊ οἴνῳ χομίζε σϑαι, οὐ μόνον βρεοκομίαν παραδηλοῖ, ἀλλὰ καὶ τρυφῆς ἐστὶν οὗ ἔνδειξις, $o 
(Vers. 72.) 'Ioréov δὲ ὕτι καὶ τὸ δέδαε μέση λέξις ἐστί. καὶ viv niv ἀντὶ τοῦ ἐδιδαξε κεῖται, ὡς 

ταπολλὰ δὲ ἀντὶ τοῦ ἔμαϑεν ἤτοι ἔγνω ἀπὸ μαϑήσεως. οὕτω καὶ τὸ μανϑάνειν μέσως ἔχει napa τοῖς 
pe Ὅμηρον, ὡς δηλοῖ τὸ, μανϑάνει γράμματα παρὰ τοῖς σοφισταῖς. ( Vers. 74.) 1έλος δὲ γάμου 
ἢ ὃ γάμος περιφραστικῶς 1) ἡ τεκνοποιΐα. Θαλερὸν δὲ γάμον λέγε L διὰ τὸ ἐχεῖϑεν ἄρχισϑαι τοὺς ἀνϑρώ- 

5o ποὺς εἰς γενεὰν, ὧν ἑκάστῳ καὶ ϑάλος τὸ γεννηϑὲν λογίζεται, ὡς τὸ, τοιόνδε ϑάδλος χορὸν ἐσοιχνεῦσαν. 

( Ver s. 76.) "Ev δὲ τῷ, πάντα, ἤγουν μοῖραν ἀμμορίαν TE, μοῖραν φανερῶς τὴν εὐδαιμονίαν καὶ 

εὐτυχίαν φησίν" ἧς αἴτιος Ζεὺς ἐδόχει εἰναι ὃ xc εἱμαρμένην. ὁ δὲ τοιοῦτος Ὁμηρικὸς τόπος δοχεῖ 

ἀρχὴν ἐνδοῦναι τοῦ εἰς εἱμαρμένην ἀλληγορεῖσϑαι τὸν Δία. ( Vers. 77.) Τὸ δὲ, Aonwiet ἀνηρείψαντο, 
ταυτὸν; ὡς dcn, τῷ, ἀνέλοντο ϑύελλαι, C ὃ ἐν ἀρχῇ χεῖται τῆς παραβολῆς. (Ver s, 78.) Τὸ δὲ ἀμ- 

φιποηλεύειν οὐκ ἐξ ἀνάγκης δουλιχή. ἐστι λέξις. τί γὰρ σεμνὸν ταῖς ϑεοφιλέσι κόραις τὸ δούλαις γενέσϑαι; 4o 
ἀλλ᾿ ἁπλῶς τὸ συμπεριοδεύειν δηλοῖ. (Vers. 74.) Ἢ δὲ πρὸ γάμου ἁρπαγὴ τῶν νεανίδων, καϑ' ἣν 
᾿“φροδίτη μὲν γάμον αὐταῖς ἠτεῖτο, “ἄρπυιαι δὲ αὐτὰς ἀνείλοντο, χρήσιμος καὶ εἰς γάμου «ψόγον, ὡς 
κρεῖττον δῆϑεν λογισϑὲν, “Δρπυίαις ἀπαχϑῆναι αὐτὰς ἤ πέρ γάμῳ ἐνδεϑῆναι. ἄλλωο »L γε τὸ “Ἡρπυίαις 

ἀνερειφϑῆναι xai ᾿Εριννύσι δοϑῆναι ἀμφιπολεύειν κόραι ἄν πάϑοιεν F7) πατριῦος y ἐνόμεναι καὶ 
δειναῖς περιτυχοῦσαι τροφοῖς ἢ δεσποίναις. (Vers, 81. T3 σὲ στυγερὴ ἡ κατὰ τὸν Av. ἡ 5 γὰρ 

ἄνω φίλη μήτηρ, καὶ διοσοῦτο “ήμηεγυς τόπος, καὶ ἄλλως δὲ ὁ τάφος εἴη ἂν γαῖα στυγερή. ὡς καὶ 

10 
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᾿Εριννύες στυγεραί. ( Vers. 83. ) Ὅτι ὃ μὴ μόνον ἐν ἡμέρῳ, ἔμφροντις ὧν ἀλλὰ χαὶ γύχκτωρ δειματούμενος 

εἴποι ἂν τὸ, ἀλλὰ τὸ μὲν χαὶ ἀνεκ" τὸν ἔχειν χαχὸν ὑππότε χέν τις ἤματα μὲν χλαίη, πυκινῶς ἀκαχή- 60 

μένος ἦτου, γύχκτας δ᾽ ὕπνος ἔχῃσιν. (Vers. 85.) 0 γὰρ, τουτέστιν 0 ὕπνος, ἐπέλη σεν 6 ἁπάντων ἐσϑλῶν 

ἠδὲ καχῶν., ἐπεὶ ἂρ βλέφαρ᾽ tup oce. ὕψει. αὐτὰρ ἐμοὶ zal ὀνειρατ᾽ ἐπέσσευε κακὰ δαίμων. To δὲ ahis 

ὕπνου ἐνταῦϑα γνωμικῶς ἐῤῥέϑη, ὃς Any ἐπάγει οὐ μόνον χαχῶν, οἷα μελεδήματα λύων, ἀλλὰ nci 

ἀγαϑῶν. ? ἐντιῦϑεν οὖν καὶ λητὼ ἡ vis, χαϑ' ἣν μάλιστα ὕπνου καιρός. (Vers. 86.) Τὸ δὲ ἀμφικα- 

λύψει ὡς ἀπὸ δικτύων μετήνεκται, ἃ E ὀρνιϑων καλύπτει αὐτὰ ἔσω. Ces 88.) Ὅτι 

ὅραμα χανταῦϑα 1 Πηνελόπη zo ἑαυτὴν ἀφελῶς & "quyovutvi quo ὡς τη δέ μοι νυκτὶ ᾿Οδυσσεὺς1 881 

παρέδραϑεν ἴκελος αὐτῷ, τοῖος ἐὼν, οἷος jev, τουτέστιν ἤϊεν. ἤτοι ἀπήει, ἅμα στρατῷ. αὐτὰρ ἐμὸν 

10 κῆρ χαῖρεν, ἐπεὶ οὐχ ἐξάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ ὕπαρ περὶ ὧν προείρηται. (MORE 91.) ὡς ἔφατο" 

αὐτίχα δὲ χρυσόϑρονος Ἰλυϑὲν Hog ὃ δὴ ἀποτελε ἴσϑαι ὡς ταπολλὰ δηλοῖ τὰ πρὸς ὄρϑρον ὀνειροπο- 

23 λούμενα. C Vers. 88.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς, εἰ καὶ σαφὲς jv τὸ, ἔχελος αὐτῷ, ἀλλ΄ εἰς πλέον διασαςεῖται DR 

TOU, τοῖος ἐὼν οἷος emu ἐς στρατόν. πολλαὶ γὰρ ἀνθρώπου πρὸς ἑαυτὸν διαφοραὶ ἄλλοτε ἄλλαι, 

γυμνουμένου, ἐνδεὸουμένου, ὡπλισμένου, ἀύπλου, λυπουμένου, χαίροντος, σιγῶντος, λαλοῦντος, 

νοσοῦντος, εὐρωστοῦντος, αὐξομένου, ἀχμάζοντος, qihwovrog, xci τἄλλα μυρία ὅσα. τὸ τοίνυν 

ὅραμα ἔκελον ᾿Οδυσσεῖ ἄγει φάντασμα οὐ δαινυμένῳ, οὐκ ἀγορεύοντι, ἀλλὰ στρατευομένῳ καὶ ἀκμαίῳ 

καὶ μὴ ὠμογέροντι, ὁποῖος ἄρτι ἐστίν. Ὅρα δὲ καὶ ὡς πάνυ ἀστείως παρὲ «σημειώϑη ἐνταῦϑα τὸ, 

ἴχελος αὐτῷ, ἵνα δειχϑῇ, ὡς ὁ ξεῖνος οὐ δοκεῖ τῇ Πηνελοπὴ vu ἐκείνῳ εἰναι, οἷα μι δὲ γνωρισϑείς. 

Ὅρα δὲ ὡς τοῦ πράγματος ἤδη ἐκβαίνοντος συχνὰ τὰ ἐπ᾿ αὐτῷ on" usic πλάττονται, ὡς εἰχὸς, γίνεσθαι. 10 

20 (Vers. 92.) Ὅτι εὐλαβὴς ἀεὶ £v roig καιρίοις ὁ ἀγχίνους. διὸ xci ᾿δυσσεὺς ἀφυπνισϑεὶς πρὸς ἡμέραν 

καὶ χλαιούσης τῆς γυναικὸς ὄπα συνϑέμενος μερμήριξε, ( Vers. οὐ.) δόκησε 0é οἱ κατὰ ϑυμὸν ἤδη ἐκ 

τῆς μαίας ἢ τοῦ υἱοῦ τυχὸν γινώσκουσα παριστάμεναι κεραλῇφιν. οἴεται γὰρ ἴσως καὶ τὸ δάκρυον ἐφ᾽ 

ἡδονῆς εἶναι ἄρτι Τῇ 7 τὔναιχί. διὸ χλαῖναν μὲν συνελὼν καὶ κώεα τοῖσιν ἐνεῦδεν ἐς L2 «gov χατέϑηκεν 

ini ϑρόνου, ἐκ δὲ Boy Duke ϑύραζε gioum, τουτέστιν ἐξέϑηχε ϑύραζξε, ἢ ἐχφέρων ἔϑηχε ϑύραξε. 

CVers. E ) Τὸ δὲ συνελὼν ἀντὶ τοῦ συνάξας, συνειλήσας" χαὶ κεῖται n λέξις χαὶ iv ᾿Ιλιάδι ἐν τῷ, 

ἀμφοτέρας ὀφρῖς σίνελε λιϑος. ἐντεῦϑεν δὲ εἴλιπται χαὶ τὸ, συνελόντα φάναι, παρὰ τοῖς ὕστερον, καὶ 

τὰ παρὰ τοῖς γραμματικοῖς συνῃρι μένα, καὶ ἡ συναίρεσις, δι᾿ ἧς αἱ λέξεις ἐκ πλατυτέρων xci ἀναπε- 

πταμιένων συνάγονται εἰς βραχύτερον. Τὺ δὲ, οἷς ἐνεῦδε, «x ule τῶν ἐνευναίων 1j; ovv ἐγκοιτίων 

ἐστί. δῆλον γὰρ ὅτι ἐνεύναιον, ᾧ ἐνεύδει τις ἤτοι ἐ; κοιμᾶται. * ( Vers. 98. ) Ὅτι παραρτύει καἀνταῦϑα 20 

30 Ὅμηρος πολυμαϑείας χάριν τὸν ao», οἷς περὶ μαντικῶν σημιείων χαιρίως ἐρεῖ, οὕτως ἀρέσαν αὐτῷ. 

πλάττει ovv τὸν Ὀδυσσέα πιϑανῶς κατ ᾿ἐπιϑυμίαν τοῦ μαϑεῖν τὸ μέλλον εὐχόμενον οὕτω, καὶ δὴ καὶ 

εἰσακουόμενον διὰ τὸ δίκαιον τῆς εὐχῆς" Ζεῦ πάτερ, εἴ μ᾽ ἐθέλοντες ἤγετ᾽ ἐμὴν ἐς γαῖαν ἐπεί μ᾽ ἐκαχώ- 

σατε λίην, φήμην τίς μοι φάσϑω ἐγειρομένων ἀνϑρώπων ἕνδοϑεν, ἔχτοσϑεν δὲ Διὸς τέρας ἄλλο φανήτω. 

χαὶ ὃ μὲν οὕτως εὔξατο. Ζεὺς δὲ, τουτέστιν ἀὴρ, αὐτίχα ἐβρόντησεν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾿σλύμπου ὑψόϑεν 

ἐχ “νεφέων, γήϑησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς. φήμην δ᾽ ἐξ οἴχοιο γυνὴ προέηχεν ἀλετρὶς πλησίον" ἔνϑ᾽ ἄρα oí So 

μύλαι εἴατο ποιμένι λαῶν, ἐν &ig δώδεκα πᾶσαι ἐπε ὀῥώοντο γυναῖκες, ἄλφιτα τεύχουσαι xci ἀλείατα, 

μυελὸν ἀνδρῶν. ( Vers. 109. ) αἱ μὲν δὴ ἄλλαι εὗδον, ἐπεὶ κατὰ πυρὸν ἄλέσσαν, οἷα δηλαδὴ νεώτεραι 

καὶ εὐσϑενεῖς " ἡ δὲ ut οὔ πω παΐετο, ἀφαυροτάτη δὲ τέτυχτο. ( Vers. 112.) 7 ó« μύλην στήσασα, 

ἤγουν παύσασα τοῦ ἀλ ηϑεύε ιν, ἔπος φάτο σῆμα ἄναχτι" ϑεὲ πάτερ, ἡ μεγάλ᾽ ἐβρόντησας ἀπ᾽ οὐρανοῦ 

τά ἃ ἀστερόεντος, οὐδέ ποϑὲ νέφος ἐστί" τέρας vÜ τεῳ τόδε φαίδνεις. χρῆνον νῦν καὶ ἐμοὶ δειλῇ ἔπος ὅττι ÁO 

xev εἴπω" (Vets, 116.) μνηστῆρες πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤματι τῷδε ἐν μεγάροις ̓ Οδυσσῆος ἑλοίατο 

δαῖτ᾽ ἐρατεινήν" ὃ δὴ “περίφρασις καὶ παράφρασίς ἐστὶ τοῦ, ὕστατα καὶ πύματα viv ἐνθάδε δειπνή- 

σείαν " οἱ δή psc eniro ϑυμαλγέϊ γούνατ᾽ ἔλυσαν ἄλφιτα τευχούσῃ᾽" νῦν ὕστατα δειπνήσειαν. 0 καὶ 

σημείωσα « ὡς ἐν ἡμιστιχίῳ πιις -“ρράξων τοὺς προσεχῶς εἰρημένους στίχους περὶ τῆς αὐτῆς ἀρᾶς. καὶ 
οὕτω μὲν τὸ γραΐδιον. (Vers; 120.) χαῖρε oe σλοιλόνι δῖος Ὀδυσσεὺς, Ζηνός τε βροντῇ" φάτο γὰρ 

τίσασϑαν ἀλεΐτας. τούτων "δὲ τῶν δύο κλεηδὼν μὲν ἤγουν φήμη, ἡ καὶ κληηδὼν καὶ χληδῶν," ἡ τῆς 50 

f» 
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yoaóc. ἐστιν εὐχὴ, μάντευμα οὖσα τοῦ μέλλοντος xci διατοῦτο καὶ φήμη ὀνομασϑεῖσα συνήϑως. 
n δ᾽ αὐτὴ xci σῆμα, ὡς μέλλον TL σημαίνουσα, χαϑὰ δηλοῖ τὸ, ἕπος ψάτο σῆμα, τουτέστι σημεῖον, 
ἄνακτι τῷ ̓Οδυσσεῖ. καὶ τοιοῦτον μὲν ὴ κληδών. νει. 121.) ἢ δὲ βροντὴ κέρας, χατὰ τὴν ἐξήγησιν 
τῆς γραὸς, οὐ μὴν σῆμα κατὰ τὴν δηλωϑεῖσαν φήμην. ἔστι δὲ τέρας αὑτὴ ὡς διχα νέφους γεγονυῖα" 
παρὰ φύσιν γάρ. ὅϑεν καὶ χρησμός more προῆλϑε λοξὸς διαχελευόμενός τισι πόλιν οἰχισειν, ἔνϑα ἐν 
αἰϑρίᾳ τὸ καινὸν ὑετὸς γένηται. ὁ δὲ λόγος ἐδήλου δάχρυα ὃδιχα προὐπαρξάσης λύπης τινός. ὅτι δὲ 

θογέφος ov προὴῆν τὴς βροντῆς, δῆλον ἐκ τοῦ, οὐδέ ποϑὲ véqog ἐστί. διὸ καὶ ἡ γραὺς τεῖρας τινὶ τόδε 
g cavea eu. voti. εἰ δὲ δοχεῖ τοῦτο ἐναντιοῦσϑαι τῷ, ἐβρόντησε Ζεὺς ὑψόϑεν ἐκ ἀκ: ἔστιν εἰπεῖν 
ἀληϑῶς, ὡς γέφρη νῦν ᾿“ττιχῶς ὁ τῶν νεφῶν τόπος xar οὐρανόν" ἄλλως γὰρ νῦν xci dy lieta. xal 
ἀστερύεις ὁ Ὄλυμπος, ὡς δηλοῖ τὸ, ἐθρόντησεν ἀπ ̓ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, καὶ, ἐβρόντησας ἀπ᾿ οὐρα- 10 
γοῦ ἀστερόεντος. ἰδοὺ τοίνυν καὶ τέρας ἔξωϑεν τῷ Ὀδυσσεῖ τὸ διὰ βροντὴς ἀνερέλου, καὶ φήμη ἕνδοϑεν 
διὰ τῆς κακοτυχοὺς γραύς E τις οὐχ᾽ ἁπλῶς πύματον χαὶ ὕστατον φαγεῖν εὔχεται τοὺς μνηστῆρας, 

ϑϑδαλλὰ χαὶ ἐν τῷδε τῷ ἤματι, ὀκνοῦσα ζῆν αὐτοὺς αὔριον, χαὶ οὐδὲ ἕως καὶ εἰς δόρπον ἐϑέλει παρα" τεῖ- 

γαι αὐτοῖς τὴν ζωὴν, ἀλλὰ δειπνῆσαι μόνον αὐτοὺς βούλεται, εἶτα ϑανεῖν. ( Vers. 100.) " lasdos. δὲ ὅτι 

καὶ ἐνταῦϑα τὴν φήμην πολλὰ τῶν ἀντιγράφων διὰ τοῦ trc ἔχουσι, λέγοντα dowziv εἶναι τὴν λέξιν. 
ἔστι δὲ χαινὸν τὸ λεγόμενον" δοχεῖ γὰρ ἄλλως τοῖς πλείοσιν ἡ μὲν quu, ὡς ἡ μῆτις καὶ ἡ μῆνις, 
ἀνϑρώπινον λόγον δηλοῦν, ὡς ἐν πολλοῖς ἐφάνη, ἢ δὲ φήμη, ὡς ἡ anui, ϑειότερον. (Vers. 98.) Τὸ 

92, Ζεῦ πάτερ εἴ μ᾽ ἐθέλοντες ἤγετε, ἐπεί μ᾽ ἐκακώσατε, σχῆμα ἐστὶ χαινὸν συλληπτικόν" συλλαμβάνει 

γὰρ τῷ Διὶ καὶ λοιπὰ δαιμόνια, zai ἔστιν ὕμοιον τῷ, εἰς οἶχον πατρὸς, οἱ γάμον τεύξουσι χαὶ ἀρτυ- 
γέουσιν ἕεδνα. χαὶ ἐχεῖ γὰρ τῷ πατρὶ καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν συνεκδέχεται. ( Vers. 100. ) Τὸ δὲ, φήμην 20 
φάσϑω , ἐτυμολογιχῶς ἐῤῥέϑη. Διὸς δὲ τέρας ἀλληγορικῶς μὲν τὸ ἐξ ἀέρος" τοιοῦτον γὰρ n. ὡς ἐῤῥέϑη, 

δίχα νέφους βροντή" ἄλλως δὲ διὰ τὸ πᾶν τέρας ἀνάγεσθαι εἰς ἐκεῖνον, καϑὰ καὶ πᾶσαν ὀμφήν. διὸ 
καὶ πανομφραῖος ἐλέγετο Ζεύς. (Vers. 103, ) Τὸ δὲ αὐτίκα πάνυ συμβάλλεται εἰς τὸ ἐφετὸν τῷ Οδυσ- 
Gti* οὐ γὰρ ἐτρίβι χρόνος ἊΝ εὐχῇ, ἀλλ αὐτίκα καὶ 5 φήμη καὶ τὸ τέρας συνέδραμον. ( Vers. 103.) 

10 Zcroiz δὲ γυνὴ παρὰ τὸ "ἀλέω τὸ ἀλήϑω, ἐξ οὗ καὶ ἀλητὸς, ᾧ Y τοιαύτη ἐπιστατεῖ. ἐκ δὲ τοῦ τοιού- 

του ἀλέω, οὗ τὸ ἀλήϑϑω παράγωγον, καὶ ἄλειαρ τὸ ἀπὸ πυρῶν ἄλευρον, χαϑάπερ ἄλφιτον τὸ ἀπὸ xQu- 
Üüc, ὡς ἐν πολλοῖς δηλοῖται" καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ἄλε pow ἐκ τοῦ ἀλέω γίνεται πλεονασμῷ συνήϑει TOU V. 
xal τοιαύτῃ μὲν ἡ Dijo ἀλετρίς. ὕστερον δὲ, ὡς ἐν ῥητορικῷ εὕρηται λεξικῷ, &Aerpiósg κόραι τινὲς 

᾿ϑήνῃσιν ἀπεδείχνυντο ἐφ᾽ ᾧ τὰ εἰς ϑυσίαν πόπανα πωλεῖν. ἐν ἑτέρῳ δὲ evihs δηλοῦται, ὅτι ἀλετρί- 
δὲς ἔντιμοι xai εὐδύκιμοι παρϑένοι, αἱ τὰ εἰς ϑυσίαν πόπανα ἄγουσαι. ἐφ᾽ οἷς καὶ ἱερούς τινας αύλω- 3o. 

νας ἀναγράφουσιν a οἱ τὰ ᾿“ἰττιχὰ συγγεγραφότε «c. Παυσανίας δὲ λέχει, ὅτι ἀλετρίδες αἱ τὸν ἱερὸν ἀλετὸν 
ἀλοῖσαι. ὑροῦντο δέ τινὲς παοϑένοι, αἱ τὰ εἰς ϑυσίαν πόπανα ἤλουν, καὶ ἤσαν ἔντιμοι. ( Vers. 106.) 

Τὸ δὲ πλησίον ἢ χρονιχόν ἐστι ἢ χαϑάπερ ἀλ λαχοῦ τὸ ἄγχι, καὶ ἔστιν ὥς πὲρ αὐτίκα ἐϑρόντησεν, οὕτω 

καὶ ἡ) γ υνὴ ἐλαλ ἡσὲν πλ oiov ἤγουν εὐϑύς" ἢ καὶ ἄλλως, πλησίον τοῦ Ὀδυσσέως" οὕτω γὰρ: καὶ ἠκούσϑη. 
ὃν τρόπον χαὶ τὴν βροντὴν μεγάλην πλάττει ἐν τῷ, μεγάλ ἐβρόντησας, ive ἢ γραῦς ἀκούσῃ ἐντός. 

ἄλλως γὰρ ovx ἂν. ἤκουσεν ἀντιβομβούσης παρ᾽ αὐτῇ τῆς μύλης, jj καὶ μύλων καὶ μύλος δὲ παρὰ τοῖς, 
20 ὕστερον λέγεται. "ἀφ᾽ ἧς χαὶ μυλίας λίϑος ὁ εἰς ἀλετὸν χρήσιμος. ἐξ αὐτῆς δὲ καὶ μυλλὸς, ὡς εἰχὸς," 

ὁ διεστραμμένος τὴν ὄψιν,, διαστελλόμενος τῷ ὀξεῖ τόνῳ τοῦ Μύλλος, ὃ πέρ ἐστι κύριον ὑποχριτοῦ. 
παλαιοῦ, “ὃς μιλτωτοῖς, φασὶ, προσωπείοις ἐχρήσατο. ἴσως δὲ ἐκ μύλης, ἡ ὁμώνυμος καὶ 5- κατὰ τοὺς 

ὀδόντας, xci τὸ μύλλειν παρὰ Θεοκρίτῳ ἐλέχϑη ἐπὶ μίξεως οὐ σεμνὴς. ὁμολογουμένως δὲ καὶ ἡ ἐπιμύ- 40. 

Ai0g Q7, ἣν περὶ τοὺς ἀλετοὺς ἦδον" αὐτὴ δὲ καὶ μυλωϑρὸς ἐλέγετο ὁμωνύμως ἀνδρὶ ἢ ἢ γυναικὶ ἀϑρούσῃ 

τὴν μύλην" ἔτι δὲ ἡ αὐτὴ καὶ ἱμαῖος κατὰ τὸν ᾿᾿ϑήναιον, ἴσως, χαϑά φησιν ἐχεῖνος, ἀπὸ το ἱμαλίη 

δος" ἱμαλὶ ig δέ φησι παρὰ Δωριεῦσιν ὃ νόστος χαὶ τὰ ἐπίμετρα τῶν ἀλετῶν. λέγει δὲ νόστον ὁ ῥήτωρ. 
ἐνταῦϑα οὐ τὸν Ὁμηρικὸν zal curi ou, ἀλλά τινα δαίμονα ἐπιμύλιον ἔφορ»» «ὧν ἀλετῶν, ὃς χαὶ εὔνο- 
στος ἐλέγετο" οὗ παρώνυμον TÓ γύστιμον. ὅτι δὲ μύλαι vci nere οδόντες λέγονται, δῆλον ἐστὶ πᾶσιν 

ὅσοι καὶ μυλόδοντας καὶ ἀλήσοντας τοὺς τοιούτους καλοῦσι, περὶ δὲ μύλης καὶ ἀλετρίδων, ὠγεῤῆμα 
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τὸ ἀλετρεύειν, xci iv τοῖς κατὰ τὸν ᾿4λκίνοον εἴρηται. (Vers.109.) Τὸ δὲ ἀλῶ, ἐξ οὗ τὸ ἀλήϑω, oV 

725 μόνον πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων ἐστὶν, ἀλλὰ που xci δευτέρας, ὡς δῆλον nap ᾿᾿ϑηναίῳ ἐν 

τῷ, ἤλων ὄρϑριαι τὰ "σιτια. ἐκ δὲι)ε τὴς πρώτης τ -αφ΄ Qe καὶ ὁ ῥηϑεὶς ἀλετὸς, ἔστι καὶ περιεκτικὸν 30 

ὁ ἀλετὼν, οἷον, "ἐπιβαλὼν τὸν σῖτον ἐπὶ τὸν ἀλετῶνα χαὶ ἀλήσας ἐξενισεν αὐτούς. (V exss 102.) τὴν δὲ 

ῥηδ εῖσαν ἀλετριδα συνταχτέον καὶ αὐτὴν τοῖς τίμιοις δούλοις τοῦ. Θδυσσεως, καϑὰ καὶ τὴν “Εὐρυνόμην 

καὶ τὴν Μυρύχλειαν, διχα γε τῶν ἀῤῥένων. «eu γὰρ xci οὐδὲν ὑγιὲς ψυχὴς δούλης, οὐδὲ χρὴ. κατὰ τὸν 

εἰπόντα πιστεύειν αὐτοῖς , ὕμως ἔστων οὗ καὶ ἀγαϑοὶ πολλοὶ εὑρίσκονται. φασὶ γοῦν ἐν Κυδωνίᾳῳ νένο- 

μισμενας τινὰς ἑορτὰς εἰναι, ἐν αἷς οὐκ εἰσίασιν εἰς τὴν πόλιν ἐλεύϑεροι, ἀλλ᾽ οἱ δοῦλοι πάντων χρα- 

τοῦσι, χαὶ κύριοι μαστιγοῦντες εἰσὶ τοὺς ἐλευϑέρους. εἰ δ᾽ ἄλλως τῷ τοιούτῳ. λόγῳ ἀντίχεινταί τινὰ 

10 τοπιχὰ ἔϑη, ἀλλ ἐκεῖ voitéov., οὐ πιστοὶς ἀπεχβῆναι τοὺς δούλους καὶ οἵους τιμᾶσϑαι. λέγονται γοῦν... 

οἱ ἐν τῇ νήσῳ Κῷ δοῦλοι, ὅτε τῇ "Hoc ἁύουσιν οἱ ἐκεῖν νοὔτε εἰσὶ ἐνικὶ «εἰς τὸ ἱερὸν, οὔτε γεύεσϑιαί τινος 

τῶν παρεσκὲ νασμένων,. ὡς. ἱστορεῖ ᾿ϑηναιος. παρ᾽ !eAÀo δέ τινι. πλαττεταί,. φησὶν, οἰκέτης. ἀγανακτῶν 

ὅτι πολλῶν παρακειμένων. τοῖς" δεσπόταις, οὐδὲ τῶν :λειφϑέντωνυθέμιρ᾽ δούλων. φαγεῖν". 9 δή που ὑπε- 

μέμψατο xai ὃ βύμαιος ἐπὶ τῇ δεσποίνῃ Πηνελόπῃ, οὐχ ὡς κακὴν μέντοι ἐκείνην αἰτιώμενος, ἀλλὰ δηλῶν, 

ὡς διὰ τοὺς μνηστῆρας οὐκ ἔχει τῶν δούλων € ἐμπά κζεσϑιαι, (Vers. 106:) Τὸ δὲς μύλαι lero, ἀντὶ τοῦ 4o 

ἐκάϑηντο, ἔκειντο" ταυτὰ γάρ πως τῷ γένει ἄμφω ταῦτα. οἱ δὲ παλαιοὶ γράφουσι καὶ ὅτι ψιλῶς τὸ, 

εἴατο, ἵνα ἢ, ἀντὶ τοῦ ἦσαν, ὡς ἀπὸ τοῦ εἰμί. καὶ. ἔστι κρεῖττον. τοῦτο. κυρεολεξία: δὲ τοῦ εἵατο avri 

τοῦ ἐκάϑηντο ἐν τῷ, πεντηχόσιοι δ᾽ ἐν ἑκάστῃ «ἕδρῃ δηλαδὴ, Zero, οὕτω xci ἐν ᾿Ιλιάδι τὸ, εἴαται. ἐν 

μεγάροις ποτιδέγμεναι, ψιλῶς κατὰ ᾿ Ἡρακλείδην, προενεκτέον τ. οὐ γὰρ καάϑηνταί; φησιν, ἀλλ ὑπάρ- 

20 χουσιν, ἤγουν.εἰσίν. Ἴ]ωνες γὰρ τοῖς παρακειμένοις αὐτὶ ἐνεστώτων χρῶνται" οἷου, διαγενόημαι ἀντὶ τοῦ 

διανοοῦμαι, xci τὰ ὅμοια... πλατύνων δὲ “ρακλείδης τὸν περὲ τοῦ darc λόγον γράφει τοιαῦτα" ὡς 

χεῖται ἤχηται, οἰχεῖται ᾧκειται, οὕτως ἀπὸ τῆς ὦ πρώτης συζυγίας τῶν περισπωμένων παϑητικοῦ 

ἐνεστῶτος τρίτον εἰται" οὗ εἴη ἂν παραχείμενος ταις. μεταπεσούσῃς.- κἀνταῦψλα τῆς ἐξ διφϑόγγ OU. εἰς 

dre. πληϑυντικὸν δὲ αὐτοῦ προσϑέσει TOU Y ἀναλόγως qvac, χατὰ T, πεποίηται πεποίηνται καὶ 

τὰ ὕμοια" εἶτα ᾿Ιωνιχῇ τμήσει τοῦ ure ἑἰς & xe que, ὡς γενύηνται γενοέαται , οὕτω καὶ ἦνται Cert. 

Ὅμηρος δὲ κατὰ Ιάδα προσϑεὶς τὸ ἰῶτα ἔφη, εἴώται ἐν μεγάροις. εἶπα λέγει. ὅτι: χαὶ ro δασυνόμενον 

χαὶ διὰ τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐκφερόμενον οὕτως ἔχει. Ἀτὸ γὰρ ἡντὰι. ἤγουν. κόϑηνται» κατὰ ἡμῆσιψ 50 

τῆς ἣν συλλαβῆς εἰς & καὶ ἃ ἕαται, λέγεται, oiov, οἱ δὴ νῦν ἕαται σιγῇ. 'τούτοις δὲ ὃ αὐτὸς ἐπάγει. καὶ 

ὅτι ἔνιοι τῶν lovov, οἷς ἀκολουϑεῖ, φησὶ, καὶ ὑ-τὰ Ναξιαχὰ' γράψας φιλήτας εἴτε Καλλῖνος, μόνον 

$o τὸ ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις παραχειμένοις εἰς ὁ E καὶ Ὁ, τέμνοντες τὸ, ἑπόμενον.» φυλάττουσι . πεποιξανται 

λέγοντες καὶ γεγενέανται , χαϑὰ χαὶ τὸ ἐ) £voyro ἔγεντο.. ἡκαὶ; ü pe Ζηνόδοτος πολλάκις, φησὶ, παρὰ τῷ 

ποιητῇ οὕτω γράφει χαὶ τὰ éviza δίχα: μέντοι. τοῦ νῦ τὸ; πὲ nte. καὶ γεγόηταν πεποιξᾶται: γράφων 

“καὶ νεγοέαται. ἢ μέντοι ᾿Αριστάρχειος ἔκδοσις οὐκ οἰδεν: Ὄμριρον, rijs τη: διαλέκτῳ. χρώμενον, ἑἰνκαὶ TLOLY 

ἔδοξεν" ὁ ὁμοίως, τῷ πεποίηται TLETEOLÉCCEGLU s. 9 οὕτῳ τῇ τὸ dre, ἐνικῤ δα (Giro. κάϑηται, γενέσϑϑαι. ἕαται καὶ 

ληφϑῆναι. Βοιωτιακῶς. ἀντὶ πληϑυντικοῦ, τοῦ ἥνται- ὅαεαι ἐν. τῷ, οἱ δὴ. yv ἕαται σιγῇ)" 0, δὴ. ἀποῤῥα- 

σίζεν ὃ ̓Ηρακλείδης εἰπὼν, οὐδέ ποτε τὸν; "Qüroov. ἑχικοῖς Xodottes ῥήμασι ἀντὲ πληϑωντιχῶν, χαϑά- 

περ ἐνίοις Βοιωτῶν ἔδοξεν. : ( Vers. 107.) 4i, δὲ δώδεκα: ἀλετρίδες, τὸ. τοῦ, ἀλετοῦ δηλοῦσι, πολυδάπάμον, 

πολλαχοῦ δὲ. καὶ εἰσέτι ἐπιχωριάζει τὸ Qv. ἀνδρῶν χαὶ χυναιχῶν ἀλέτρὺς. χίνεσϑιᾳι., Τὸ δὲ ἐπεῤῥώοντο τὴν 

τῶν ιἀλετρίδων.. δηλοῖ, σπουδαίαν. κίνησιν Ἀχαὶ- ὁωμαλέον. 7. μόντὸν, ἀμβρόσιαι (χαῖται, ἐπεῤῥώοντο, 6o 

áo ἄλλως ἐν, ἐϊλιάδι. ἐῤῥέϑη). διὰ σεμγηότητας ΟΠΠερὲ, 3! crapisant καὶ Aurea προφεῤῥέϑης ( Vers. 109. » "Ev 

δὲ. «τῷ, κατὰ πυρὸν. ἄλεσαν, συμειδοχεκς γοεῖται καὶ εἴ TE. ἄλλοι Dr στο. ( Vers. 114.) T0 δὲ τέῳ ἀντὶ: 

τοῦ τινὶ. πλεονασμὸν χαὶ αὐτὸ. ἔχει τοῦ ξ,. καθὰ, καὶ (ἄλλα: τῶν. αὐτῷ υστοίχων, -ὡς προδεδήλωται: Τοῦ 

δὲ χρῆνον, ὃ xci κρήηψον ἐν ἄλλοις λέχεται, εὑρίσχεται: Aci κρῆναι τὸ ἀπαρέϊιφατον. CXers. 121.) 

0, δὲ ἀλείτης ἐκ τοῦ ἀλείτω τὸ seruo Qr auo χίψεταις, ἐχεζύεν,, δὲς χαὶ, ὁταλοιτὸς. ὁ. E τῷ «“Ἰυχόφρονι, 

ὅμοιος. ὧγ τῷ, ̓ Δλείτῃ, τοῦ δὲ. za Qstit eges; ἃ ἀόριστος dj A T0) ik οὗ νηλιτεῖς, καὶ Ψηλέτεδες γυναῖκες, 886 

καὶ ὀλιτρὸς,. der (qne. δὲϊ «cà ἀζετῴριος. -( Verse. 1.89.) τῶτα τὸ, ἀνάψαι nüg. ἐνιδώμασιν οὕτω φράζει" 
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δμωαὶ δ᾽ ἀνέκαιον ix ἐσχάρῃ ἀκάματον πῦρ, ἤγουν. οὐκ ἀμυδρὸν, ἀλλ ἐγκρατῶς τὴς ὑποχειμένης ὕλης 
ipeo, ὡς ἐχείνην μὲν χάμνειν, αὐτὸ δὲ εἶναι ἀκάματον. ( Vers. 1 29. p Ὅτι χήδεσϑαι προσποιού- 

μένος ὡς ξείνου τοῦ πατρὸς ὃ Τηλέμαχος ἐρωτᾷ, πῶς αὐτὸν ἀνέπαυσαν, εἰπών" μαῖα «φίλη, πῶς τὸν 

ξεῖνον ἐτιμήσασδ᾽ ἐνὶ οἴχῳ, εὐνῇ xci σίτῳ; 3) αὕτως κεῖται ἀκηδῆς; τοιαὐτὴ γὰρ ἐμὴ μήτηρ πινυτή περ 

10 ἐοῦσα ἐμπλήγδην ἕτερόν ye Ttt "μερόπων ἀνϑρώπων χείρονα, (Vers. 133.) τὸν δέ τ᾽ ἀρειον᾽ ἀτιμήσασ᾽ 720 
ἀποπέιιπει. χαὶ οὐ ἀμ βόλλει μὲν “ὁ παῖς τὴν μητέρα, yÀvxvnixoug δὲ τὸν λόγον χεράσας τὴν ἄγαν 
φιλανϑοίον αὐτὴς ἐνδεικνυται. καὶ ἐν οἷς μέμφεται, λέγων, ὡς" τοὺς ψευδὴ μὲν εὐαγγελιξομένους περὶ 
᾽Οδυσσέως τιμᾷ, τοὺς δ᾽ αὖ μὴ τοιούτους οὐχ᾽ ὁμοίως δέχεται. ( Vers. 135. ) 5 μέντοι Εὐρύκλεια τῆς 

δεσποίνηξ ὑπεραπολογουμένη πρὸς γετὰ παρόντα φησίν" οὐχ ἄν μεν γῦν, τέκνον, ἀναίτιον αἰτιόῳο" 

20 ὃ παρῴδηται ἐκ TOU, χαὶ χὲν ἀναίτιον αἰτιόῳτο, τοῦ ἐν ᾿Ιλιάδι χειμένου. οἴνου μὲν γὰρ πῖνε καλϑήμε- 10 
vog ὄφῃ ̓ἐδελ αὐτὸς, airov δ᾽ οὐχέτ᾽ ἔιρη mre vij μεναι" εἴρετο γάρ μιν. ἀλλ ὅτε δὴ κοίτοιο χαὶ ὕπνου 
μιμνήσχοιτο, ἡ μὲν δέανε' ἄνωγεν ὑποστορέσαι" 0 δὲ, ὥς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ ἄποτμος, οὐκ ἔϑελ 

ἐν λέχτροισι καὶ ἐν iy eoi καϑεεύδειν; ἀλλ᾽ £y ἀδειψήτῳ βοέῃ καὶ κώεσιν οἰῶν; ὡς προεδηλώϑη, ἔδραϑεν 
ἐν προδόμῳ, ( Vers, 143.) χλαῖναν δ᾽ ἐπιέσσαμεν ἡμεῖς. οἰχειοῦται γὰρ ἡ γραῦς αὕτη τὸ τῆς Εὐρυνόμης" 
ἐκείνη γὰρ χλαῖναν ἐπέβαλε τῷ ξεινῳ πεσόντι. ̓ Εν οἷς ὅρα, ὡς ταυτὸν ἡγεῖται εἰπεῖν χλαῖναν ἐπιβαλεῖν καὶ 

So χλαῖναν ἐπιέσαι. ( Vers. 4.) εἰ δὲ χλαῖναν ἐπέβαλε κοιμιηϑϑέντι, τουτέστιν ἐπέϑετο, τὸ δ᾽ αὐτὸ λέγει καὶ 
χλαῖναν ἐπιέσασϑαν; οὐκ ἀεὶ ἄρα τὸ ἐπιέσασϑαι ἀντὶ τοῦ ἐνδύσασϑαι λέγεται. (Vers. 120.) Τὸ δὲ, 
ξεῖνον ἐτιιιἡσασίλε, ᾿αττικῶς ἀντὶ τοῦ ἐτιμήσατε. παρὰ δέ γε τοῖς μεϑ' Ὅμηρον ἐμπορικὴ καὶ συναλ- 
Aexriz5 λέξις τὸ τιμᾶσϑαι καὶ γενιχῇ συντάσσεται; olov, τοῦ παντὸς τιμῶμαι τὴν ἀρετὴν, χαὶ τοσοῦδε 

τινὸς τιμῶμαι τήνδε τὴν ὕλην. (Vers. 152.) ᾿δμπλήγδην δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ ἀκρίτως παρὰ τὸ 20 
4ο ἐμπελάζειν ἢ) ἐμπλήσσειν ἤτοι ἐμπίπτειν ὕπως ἂν καὶ τύχοι τοῖς πράγμασι. Καὶ ἄλλως δὲ ᾿κἐμπλήγδην 

τὸ δίκην ἐμπλήχτου τινός. ἔμπληκτος δὲ ὃ ἄστατος καὶ oiovà ἔσω πεπληγμένος καὶ οὐ κατὰ φύσιν φρσ- 

νῶν, ὥς περ ἔχπληχτος ὃ ἔξωϑεν πεπληγμένος κατὰ τοὺς ἐμβροντήτους καὶ ἐκπεπαταγμένους καὶ ἔκϑαμ- 

Bos κατὰ τὴν κοινῶς λεγομένην ἔκπληξιν. ὃ μέντοι παρππλὴξ ποτὲ μὲν τὸν ἔμπληκτον δηλοῖ, ποτὲ δὲ 
τὸν παράμουσον "καὶ ἀπαίδευτον καὶ, ὡς εἰπεῖν. ἀπῳδόν" χαϑὰ καὶ παρὰ TQ χωμιχῷ κεῖται. 
(Vers. 138. ) ὁ δὲ χείρων xe ὃ ἀρείων, ὡς πέρ ἐν Mcdóo; οὕτω κανταῦϑα ἀντίκεινται. TO δὲ ἀτιμῶ 727 

50 ἀτιμήσω σύνηκϑες τῷ: ποιητὴ, ὡς ἡ ̓ Ιλιὰς δηλοῖ, ἔνϑα καὶ ἀτίμητος ὁ ἄτιμος. οἱ δὲ ὕστερον ἀτιμῶ 

ἀτιμώσω φασίν. ( Vers. 156.) Ev δὲ τῷ, οἶνον ἔπινε, σίτου δὲ οὐκ ἔφη πεινῆν, ἐν οἷς ἔοιχε παρήχη- 
σίς τις εἰναι, ψεύδεσϑι ἡ ἡ γραῦς δοκεῖ' οὐδὲν γὰρ τοιοῦτον ἐφάνη yt£véaÓ c εἰς τὸν Ὀδυσσέα παρὰ τῇ 

Ἰηνελόπῃ; ; καὶ Ἵν xatotov: ὑπὲρ τῆς δεσποίνης τὸ ψεῦδος τῇ δούλῃ. καὶ ἄλλως δὲ ἀπεικὸς οὐδὲν κατὰ 30 

τὸ σιωπώμενον οὕτω γενέσϑαι; ὡς " ̓δούλη t ἔφη: (Vers. r6. ) ἔστε δὲ καὶ uer ̓ ὀλίγα ὅμοιον σχῆμα 

σιωπηρόν" διεχβέβηχε γὰῤ εἰς ἀγορὰν ὃ Τηλέμαχοξ; ἔγων καὶ πάλιν χύνας πόδας ἀργοὺς ἑπομένους. 

καὶ τοῦτο μὲν 5 ποιητὴς παρεσημήνατο, τὸ δὲ xci εἰσελϑεῖν ἐχεῖνην μὴ ἐχλαληϑὲν ἀφείϑη νοεῖσϑαν 

θο κατὰ τὸ σιωπώμενον , TS zip ze ̓ αὐτὸ" τοῦτο TO, "ὡς zc ἐνέτυχέ᾽ τισιν, ὡς εἰχὸς, ἐν" τῇ ἀγοκῥξ καὶ 

ἐλάλησε r& δοχοῦντα. ἔϑος γὰρ ἣν toic χρατοῦσιν ἐπ ' ἀγορᾶς" ἕωϑεν προϊέναι ze ἢ λαλεῖν ἢ ἐχμαν- 

ϑάνειν εἴ τί ποῦ νέον συνέπεσε. χαὶ τοῦτο μὲν τοϊοῦτον. (Venen 1356. ) Τὸ δὲ, oivov μὲν γὰρ mivt, σίτου 
δ᾽ οὐχ ἔφη πειγήμεναι, χατὰ" ἄρσιν καὶ ϑέσιν δεξιῶς ἐσχημάτισται πρὸς χάλλος“ ϑέσις μὲν yàp τὸ olvov 

πίνειν, ἄρσις δὲ τὸ cirbv δὲ οὐχ ἐπεί ῥά. ἔνϑα καὶ ὅρα, ὡς δυνάμενος tix , οἴνου μὲν᾽ γὰρ ἔπινεν, 

ἑμοίως τῷ, σίτου δ᾽ οὐχ ἐπείνα, One" καὶ τῇ ἀλλαγῆ τῆς συντάξεως σχῆμα ἕτερον" ἐποίησεν" εἰ μὴ ἄρα 
τὸ πεινᾶν μὲν οἶδε γενιχῇ avvragóóutyov ,"oUxéri δὲ καὶ τὸ πίνειν: Τὸ δὲ, ὕφρα ἔϑελεν αὐτὸς, ὕφεσίν 4o 

1887τινα ἔχει πρὸς *ró "ορέσασιϑαν. εἴη δὲ ἄν πὼς ὅμδιον τῷ; πίνειν ὄφρα jode, , p TÓ, σίτου μηκέξι 

πεινᾶν. δῆλον. γὰρ, ὅτι χαὶ ὃ μὴ πεινῶν ἤδσϑιεὲν ὄφρα ἤϑελε. Τοῦ. δὲ πεινήμεναι οὔτε 7 ̓προφορὰ 
ξηλωτὴ, οὔτε ἡ τοῦ ϑέματος εὕρεσις * To? μὲν γὰρ πεινήμεναν προὔπάρχει τὸ πειλῆναι, αὐτοῦ δὲ ϑέμα 

τὸ πείνημε ἢ τὸ πειγαίνω x τοῦ πεινῶ," ιἀπόϑετα Ζαὶ αὐτὰ τῇ ποιήσει! ved καὶ τὸ πένϑημε ἢ πενϑαίνω, 

ἐξ οὗ τὸ, πενϑη μεν δ) ἄμῥεεδΥ;" ἂν 30 ϑᾶ &tvin: D, τοῦ: τὸ; ̓ ἀξϑλιὰ ὃ αὐμανέοντεξ!" ̓ εἰχὸς δὲ xai ἄλλως 

τὸ πεινήμεναι ἀχολούϑως ἔχειν" τῷ φίλήμεναι, vo1utsvdt . “περὶ ὧν ἐν' τῇ ἄλφα δα ψῳδίᾳ᾽ προγέγραπται, 
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ὕπου κεῖται ἡ ToU Ἡρακλείδου γνώμη περὶ τοῦ ἔμμεναι. Τὸ δὲ, εἴρετο yep μιν, ἐῤῥέϑη πρὸς τὸ, οὐκέτ᾽ 

ἔφη" εἰγὰρ μὴ ἠρωτήϑη, οὐδ᾽ ἂν Ep. * H δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ Τηλεμάχου διέκβασις εἰς ἀγορὰν εἰς μιχρόν 

τι χρήσιμός ἐστι τῷ ποιιτῇ, διὸ οὐδὲ πολυλογεῖ αὐτὴν. ἐξελϑὼν γὰρ 0 Τηλέμαχος ἐκκλινεῖ μόνον τὸ οἴκοι 

ἐντυχεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἀνάγκην σχεῖν ὁμιλῆσαι καὶ οὕτως ὑποψίαν κινῆσαι τινά. ὃ δὲ ἐν τοσούτῳ βλέ- 

πει τοὺς δούλους, ἤγουν τὸν συβώτην Εὔμαιον καὶ τὸν βουκόλον Φιλοίτιον, *zcà λαμβάνει πεῖραν χρη- 10 

σιμεύουσαν αὐτῷ. ( Vers. 153.) "Ex δὲ τῶν ἀνωτέρω κειμένων τὸ μὲν ἐμπλήγδην ἑτέρους μὲν τιμᾶν χεί- 

θονας, τοὺς δὲ ἀρείονας ἀτίμως: ἀποπέμπειν, ἀδιακρίτου ἤϑους ἐστί. (Vers. 1356.) Τὸ δὲ οἶνον μὲν 

πίνειν τινὰ ὄφρα ἐϑέλῃσι, τοῦ δὲ οὐκέτι niti, αὐταθκΊ δηλοῖ δίαιταν. ( Vers. 340.) Τὸ δὲ, αὐτὰρ 

ὅ γε ὡς τις πάμπαν ὀϊζυρὸς καὶ τὰ ἑξῆς, ἐπί τινος ῥηϑήσεται χαμαικοιτοῦντος ἑκοντί. ( Vers. 143.) 

10 Τὸ δὲ ἐδραϑε σύνθετόν ἐστι’ δράϑω γὰρ καὶ δραϑεῖν τὸ ἀποτιϑέναι τὸ ὁρᾶν, 0 ἐστι βλέπειν, negl 

οὗ ἀλλαχοῦ εἴρηται. τὸ μέντοι πλάϑειν παρὰ Σοφοκλεῖ iv τῷ, τὰ τοῖς δυνατοῖς οὐχ ἐριστὰ πλάϑειν, 

ovy οὕτω σύνϑετόν ἐστιν, ἀλλ ἐκ τοῦ πλῶ, τὸ. πελάζω, γίνεται. πλάϑω" ἐξ οὗ ἴσως χαὶ ΠΠλαϑανη 

ἡ παρὰ τῷ κωμικῷ. (Vers. 149.) Ὅτι οἰχονομία εἰλαπίνης & περ ἡ δούλη μαῖα ἐπιτάσσει ταῖς λοι- 

παῖς ὁμωαῖς, δῖα κληϑεῖσα, γυναικῶν αὕτη νῦν, χαϑὰ καὶ δῖος Εὔμαιος. φησί γάρ" ἀγρεῖϑ',, αἱ 

μὲν δῶμα κορήσατε ποιπνύσασαι, 9 ἐστι. πονησάμεναι,.: ὡς. πολλαχοῦ δηλοῦται, ὑάσατέ τε ἕν τὲ 

ϑρόνοις εὐποιήτοισι τάπητας βάλλετε πορφυρέους, περὶ ὧν καὶ αὐτῶν ἱχανῶς δεδήλωται ἐν ἄλλοις" 

αἱ δὲ σπύγγοισι τραπέζας πάσας ἀμφιμάσασϑε, καϑήρατε δὲ κρητῆρας καὶ δέπα ἀμφικύπελλα" ταὶ δὲ 

μεϑ᾽ ὕδωρ ἔρχεσϑε χρήνηνδε. εἰχὸς δὲ τὴν τραπεζοκόδμον ταύτην σχευωρίαν μὴ οὕτω γίνεσθαι ἀεὶ, 20 

ἀλλὰ σήμερον διὰ τὴν ἑορτήν" «νουμηνία. yag ἐστιν. ἐπάγει «δὲ ἡ γραῦς καὶ ὅτι οἴσετε ÜGocov διατί; 

ο οὗ γὰρ δὴν μνηστῆρες ἀπέσσονται μεγάροιο, ἀλλὰ. μάλα ἦρι νέονται, τουτέστιν ἅμα ὕρϑρῳ τῷ καὶ 

ἀλλαχοῦ κειμένῳ. ἐπεί, φησιν καὶ πᾶσιν ἑορτὴ, τουτέστι πάνδημος καὶ οὐ μόνοις τοῖς ὑπερφιάλοις 

μνηστῆρσι. νεομηνία γὰρ ἡ ἡμέρα, ὡς ἐῤῥέϑη,, ᾿Απόλλωνος ἱερὰ, τουτέστιν ἡλίου , ὃς αἴτιος νεομηνίας 

συνοδεύων τηνικαῦτα τῇ σελήνῃ. δίὸ εὐτυχῶς καὶ εὐκαίρως ὁ ϑεοιιλὴς Ὀδυσσεὺς τῶν ἔξω πάντων mpi 

τὴν ἑορτὴν πονουμένων αὐτὸς μετὰ τόξου τοῖς ἐχϑροῖς ἐπιϑήσεται περὶ ἑορτὴν τοξότου ᾿Απόλλωνος, ἐφ᾽, 

ἧς τρεῖς σιάλους ὁ Εὔμαιος κομίζει, οἱ ἦσαν ἐν πᾶσιν ἄριστοι, ἕνα καϑεκάστην χομίζειν εἰωϑώς" καὶ 

Μελάνϑιος δὲ αἶγας ἄγει, αἱ πᾶσι μετέπρεπὸν αἰπολίοισι" xci Φιλοίτιος ἐκ τῆς ἀντιπέραν ἠπείρου 

φέρει βοσκήματα" καὶ οὕτω πολυτελὴς μὲν ἡ εἰλαπίνη, πολὺς δὲ ὃ φιλοτήσιος οἶνος, οἷς ὃ τῶν μνη- 

στήρων κόρος σύντροχος. x«i ῥᾷον οὕτω λοιπὸν πίπτουσι βεβαρημένοι, οἷς ἐπλήσϑησαν εἰς τρυφήν. 

τούτου γὰρ ἕνεκεν ὃ ποιητὴς τὰ τοιαῦτα πλάττεται, ἵνα πολυτρόπως Ü τῶν μνηστήρων φόνος πιϑανο- 

So λογηϑῇ. Ὅρα δὲ πάλιν τὸ ἄριστον τεϑὲν ἐπὶ συῶν καϑὰ xci "πρὸ τούτων. Τὸ δὲ ἀγρεῖτε γίνεται μὲν ὅ0 

ἐκ τοῦ ἀγρέω ἀγρῶ, τὸ ἀγρεύω. ἔστι δὲ ταυτὸν τῷ σπουδαίως ἄγετε, καὶ, ὡς εἰπεῖν, ἄγετε ῥᾷον. διὸ 

καϑάπερ ὅγε καὶ ὥγετε παρακελευσματιχῶς, οὕτω νῦν μὲν ἀγρεῖτε. iv δὲ ᾿Ιλιάδι ἑνικῶς" ἄγρει μάν ot 

ἔπορσον ᾿Αϑηναίην. Τὸ δὲ κορήσατε δῶμα ἀντὶ τοῖ! σαρώσατε, χαλλύνατε" ὅϑεν καὶ χόρημα τὸ σάρον» 

δὲ οὗ φιλοκαλεῖται γῆ" καὶ κόρη ἡ ἀπ᾽ ἀνδρὸς καϑαρὰ καὶ τὸ τῆς ὄψεως διειδές" καὶ νεωχόρος καὶ 

τὰ χατ᾽ αὐτόν" καὶ ἐκκορηϑείης ἀντὶ τοῦ ὡς κάϑαρμα ἐχβληϑείης. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ ῥηθὲν σάρον, ἤτοι 

σάρωτρον, καὶ ὄφελμα ἐκαλεῖτο χατὰ τοὺς παλαιοὺς ἐν ἀντιφράσει᾽ οὐ γὰρ ὀφέλλονται ἤτοι αὔξονταν 

728 τὰ σαρουμενα" διὸ καὶ τὸ σάρον παραιρεῖ καὶ μειοῖ. τοιοῦτον δέ τι καὶ τὸ σαροῦν διὰ τὸ πρωτότυπον 

σαίρω" ἐξ οὗ xci σήρανες γῆς, καὶ σεσηρέναι ῥῆμα, καὶ χείλη σεσηρότα" ἐφ᾿ ὧν πάντων σχίσμα τι φαί- 

Χῖοι, καὶ μείωσις ὁλότητος. ἐπεὶ οὐδέν τι τῶν σεσηρότων ἔστι συνεχὲς, ἀλλὰ τῇ διεχείᾳ πάσχει ἀπέ- 

λευσίν τινα τῆς ὁλότητος. (Vers. 150.) T0 δὲ ῥάσατε ἀντὶ τοῦ ῥάνατε, ὡς μὴ λιϑοστρώτου ἴσως ὄντος 

τοῦ τῆς εἰλαπίνης δαπέδου εἰς τὸ πᾶν, ὅτι δὲ ἣν τι χαὶ λίϑοις ἐστρωμένον, δηλοῖ τὸ ἐν τοῖς ἑξῆς κραταί- 

πέδον, περὶ οὗ φασὶν οἱ παλαιοὶ; ὅτι χραλταίπεδον τὸ λεϑόστρωτον καὶ οὕτω στεῤῥόν. ἐπεὶ καὶ χραταί- áo 

ποδὲς οἱ στεῤῥοὺ «αὶ ἰσχυροὶ καϑ' ὁμοιότητω τοῦ χαλκόποδες. ϑέμα δὲ τοῦ ῥάσατε ῥάζω, ἐξ οὗ ἐν τοῖς 

ἑξῆς τοῖχοι ἐῤῥάδαται ὁμοίως τῷ ὠνομάδαται καὶ τοῖς τοιούτοις. ὡς γὰρ βῶ βάζω, οὕτω καὶ ῥῶ ῥάζω. 
ἐκ δὲ τοῖ τοιούτου ὁῶ καὶ τὸ ῥαίνειν yüetet. Ley δὲ τὸ ῥάσατε, ἤγουν ῥάατε, ἐκεῖϑεν καὶ τὸ παρὰ τῷ 
δειπνοσοφιστῇ ῥάσμα, οἷον, Δημήτριος ὃ Φαληρεὺς τάδὲ καὶ 606 φαῦλα πράσσων ῥάσματα μύρων 

40 
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πίπτειν ποιῶν ἐπὶ γῆν. τὸ μέντοι Ὁμηρικὸν & ἀρχαῖον, φασὶν, ἔϑος ἢ ἦν, ὡς δῆλον ὁ ἐχ τοῦ, ἀλλὰ ξενῶνας olye 
καὶ ῥάνον δόμους, στρῶσόν rs κοίτας χαὶ πυρὸς φλέξον μένος, χρατῆρά τ᾽ αἴρου xai τὸν ἥδιστον χέρα, 
ὅτι δὲ ἐκ τοῦ ῥάζειν γίνεται χαὶ ὄνομα ὃ περιῤῥηδὴς, ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. ᾿Ιστέον δὲ xoi ὅτι ἔστιν ἐκ 
τοῦ ῥῶ καὶ ἄλλον τρόπον παράγωγον ῥάσσω, ὡς φῶ φάσσω, καὶ δηλοῖ τὸ, ἐῤῥωμένως καταπίπτω" ἀφ᾽ 
οὗ xci ὁ καταῤῥάκτης ἐπὶ τὲ ὀρνέων καὶ ἐπὶ πετρῶν ποταμίων" μεταφορικῶς δὲ καὶ ἐπὶ τινων ἄλλων 
καταῤῥασσόντων. (Vers. 152.) Τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ ἀβμφιμάσασϑε παράγει χαὶ "τὸ ἐχμάσσειν καὶ; 
ἀπομάσσειν" ὧν τῆς συστοιχίὰς ἐδηλώϑη x«i TO ἐχμαγεῖον εἶναι καὶ τὸ ἔχμαγμα. οὕτω. δὲ πάντως; 

50 xci τὸ χειρόμακτρον, ᾧ δηλαδὴ τὰς χεῖρας κἀπεμάττοντο. τοῦτο δὲ ὠμόλινον μὲν ἄλλοι φασί" Φιλό- 
ἕεγος δὲ 6 Κυϑήριος ἔχτριμμα. ὅτι δὲ τὸ μάσσειν διαφόροις ἥνωται προϑέσεσι, δῆλον ix τοῦ, σῇ 
κεφαλῇ ἢ ἀναμάξεις. τοῦ δὲ ἀπομάσσειν παράγωγον καὶ ἀπομαγδαλιὼ, " παρὰ τῷ χκωμικῷ μαγδαλιά; 10 
γράφει. γοῦν τις παλαιὸς, ὡς μετὰ τὸ δεῖπνον σπονδὰς ἐποιοῦντο, οὐκ ἀπονιψάμε vot τὰς χεῖρας ἀλλ᾽ 
ἀπομαζάμενοι τοῖς ψωμοῖς, χαὶ τὴν ἀπομαγδαλιὰν ἕκαστος ἀπέφερε, ποιοῦντες, φησὶ, τοῦτο ἕνεχεν 
τῶν ἐν ταῖς ἀμφόδοις νυχτέρων φόβων," ὧν αἰτία εἶναι ἡ ἱΒκάτη ἐδόκει. ὡς. δὲ καὶ ζύμη ἀπέματτε χεῖρας: 
λιπώσας ἀπὲ συσσιτίου καὶ ἐῤῥίπτετο κυσὶ, καὶ ἐλέγετο αὕτη μαγδαλιὰ, ὅϑεν καὶ παροιμία ἐπὶ TOV. 
ζώντων ῥυπαρῶς τὸ, σιτεῖσϑαι ἀπὸ μαγδαλιᾶς, δῆλον ἐστὶν ὡς καὶ προῤῥηϑέν. ὡς δὲ καὶ μάξα za 
parri καὶ ἄλλα iz τοῦ μάσσειν γίνονται, ζήτει γραφὲν ἑτόρωϑιε. ἐχεῖϑεν δὲ παράγωγον καὶ ὃ μάγειρος 
χαὶ ἡ py ig xai ὃ παρὰ τῷ ̓ “ϑηναίῳ “Μάγασις μαγείρου ὄνομα παρὰ πολλ οἷς, ὃς ἔματτε τὰ πρὸς ἱερουρ- 
γίαν ὡς τραπεξοποιὸς - χαϑὰ δηλοῖ τὸ, Μάγασις καὶ Γογγύλος ἔχοντες ἀπὸ τῶν τραπεζῶν φησὶ τὰ OvÓ- 
ματα ἐπεὶ τὰς “μάζας ἐν ταῖς ϑοίναις τρίβοντες ca: 15 γογγύλας,. ἤγουν Grpo, 'γύλας. ἡ μέντοι μάκτρα, 

θοἤ ἤγουν ἡ τῆς ἀρτοποιΐας σκάφη; ἐξ E ἑτεροίου μάσσω *yiveren, τοῦ δηλοῦντος τὸ ἅπτεσϑαι καὶ φυρᾶν 20: 
οὕτω τὰ εἰς ἀρτοποιΐαν. xci ix TOU TOL0UTÓV μάσσειν χαὶ ἣ μάξα καὶ ὁ μαζὸς, ἴσως δὲ καὶ ὃ μαστός. 
αὐτὸς μέντοι χαὶ ἄλλως ἀπὸ τοῦ μασᾶσϑαι, ὅϑεν χαὶ ἡ μάσταξ ἐπί τε στόματος καὶ ἐπὶ τροφῆς. εἰχὸς 
δὲ καὶ τὸ μασᾶσϑαι ἀπὸ τοῦ τοιούτου μάσσεσϑαι γενέσϑαι. ὡς γὰρ δέφω δέψω καὶ ἐκεῖϑεν τὸ δεψῶ 
δεψήσω, οὕτω καὶ μάσσω μάσω, ἐξ οὗ τὸ μασῶ μασήσω καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ. ΕΝ ers, 154, ) Τὸ δὲ οἴσετε 
ποιητικῶς “χανονίξεται ὡς παρατατικὸς ἀπὸ μέλλοντος ἀναδραμόντος εἰς ἐνεστῶτα. οἴσω yep οὗ παρα- 

1888rerizó: oicov, τὸ τρίτον οἶσε, τὸ mooGrcxrixóv ὁμοφώνως *oigt* οὗ πληϑυντιχὸν τὸ οἴσετε, ῥῆμα 
εἰς πεζολογίαν ἄχρηστον. ( Vers. 158, ) Τὸ δὲ τὰς δούλας ποιπνύειν ἑρμηνεύων φησὶν, ὡς αἱ μὲν 
εἴχοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μαλάνυδρον᾽ αἱ δ᾽ αὐτοῦ κατὰ δώματα ἐπισταμένως πονέοντο, ἤγουν ἐπόνουν" 

ἐξ οὗ δηλονότι τὸ ποιπνύειν παράγεται, ὡς ἐν ἄλλοις εἴρηται. πολλαὶ δὲ καὶ νῦν εἰσέτι φαίνονται 
δμωαὶ τῇ Πηνελόπῃ περιεῖναι, καὶ ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως μακρὸν οὕτω χρόνον ἀπόντος καὶ μηδεμιᾶς 30 

ποϑὲν τῷ αὐτοῦ οἴχῳ συμβολῆς γινομένης. Τὸ δὲ ἐπισταμένως πονεῖσϑαι καὶ τοῖς δρηστῆρσι ust 
ὀλίγα ἐπιμαρτύρεται" οἱ εὖ xci ἐπισταμένως, φησὶ, χέασαν ξύλα" ὃ δὴ ἔργον ἣν τῶν δρηστήρων. 

(Ver s. 163.) ' Ev τούτοις δὲ κεῖται xai τὸ “κατάγειν ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς ἄγειν. συβώτης γὰρ τρεῖς σιάλους 

κατάγει ; ὡς εἴρηται" ἴσως δὲ καὶ ἄλλως, ὡς ἀπὸ ὄρους κατάγει. Μελάνϑιος δὲ οὐ κατάγει αἶγας ἀλλὰ 
ἄγει. xci Φιλοίτιος δὲ βοῦν ἄγει. (ἐν, 187.) οἱ πορϑμεῖς δὲ μετὰ τῆς δια προϑέσεως διάγουσι τού- 

τους, πορϑμεῖς πάντως λεγόμενοι ὡς διὰ πορϑμοῦ, 0 ἐστι στενοῦ πόρου ϑαλάσσης, τοὺς περαμουμέ- 
τογους ἄγοντες. ἄλλως γὰρ οἱ διὰ μακρᾶς ϑαλάσσης στέλλοντές τινας οὐκ ἂν πορϑμῆες “λέγοιντο, εἴτουν 

πορϑμευταί. ὧν xci ὃ μισϑὸς, ἤτοι ὃ ναῦλος ἢ οὐδετέρως τὸ ναῦλον, πορϑιμεῖον λέγεται" χαὶ τὸ 

αὐτῶν πλοῖον οὐ ναῦς ἁπλῶς ἀλλὰ παρωνύμως τῷ τόπῳ πορϑμίον. ( Vers. 166, ) Ὅτι ἐρώτησις περὶ 
τοῦ, εἴ tis ἐξ ἀτίμου εἰς ἀλλοῖον μεταβέβληξαι, τὸ, ξεῖνε, ἢ δή σε μᾶλλον εἰσορόωσιν, ἠέ σ᾽ ἀτιμά- 40 
Dv κατὰ μέγαρα, ὡς τὸ πάρος nes Καὶ € ὅρα τὸ εἰσορόωσιν ἀγάπης ἐνταῦϑα ὃν δηλωτιχὸν, ἵνα 

λέγῃ, ὅτι πρὸς σὲ νεύουσιν, ἢ ἀποστρέφονταί σε. (Vers. 170.) Ὅτι ὑβρίζοντας τοὺς μνηστῆρας λέγει 
χαὶ ἀτάσϑαλα 5 ἢ ἀεικέα μηχανωμένους οἴχῳ ἐν ἀλλοτρίῳ οὐδ᾽ αἰδοῦς μοῖραν ἔχοντα. τοιοῦτοι δὲ καὶ 
πάντες οἱ κατ᾽ ἐχείνους. ( Vers. 176.) "Orci sro ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς Ónuxvis ἔξω καὶ τοῦ προδόμου τὴν 

αἴϑουσαν εἶναι, φησὶν, αἰγὰς δεϑῆναι ὑπὸ αἰϑούσ,» A DANG δῆλον γὰρ, ὡς ἔξω mov τῶν ὅλων 729 
20 "δωμάτων ἐδέϑησαν. οὐχ εὔδηλον δὲ εἴτε ἀρσενικῶς νῦν αἶγας φησὶν εἴτεϑϑηλυχῶς διὰ τὸ τὴν ἐπαγομόνην 
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γραφὴν διφορεῖσθϑαι τὸ, τοὺς μὲν κατέδησαν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ. τινὰ γὰρ τῶν ἀντιγράφων ἕν ϑηλ υχῷ γένει, 
φασὶ, τὲς μὲν κατέδησαν, οἱ τοῦ Μελανϑίοι δηλαδὴ δύο νομῆες, οἱ χάριν ἀγλαΐας αὐτῷ ἕπονται" 

οὐ μὴν τοιοῦτοὶ ὁ ἐὔμαιος καὶ ὁ Φιλοίτιος" αὐτοὶ γὰρ οὐχ ἐκεωνοῦνται γομῆας ἔχειν, εἰ μή που κατὰ 
τὸ σιωπώμενον εἶχον μὲν καὶ αὐτοὶ, Ὅμηρος δὲ μόνων ἐμνήσϑη αὐτῶν ὡς ἀναγκαιοτάτων τῷ Ὀδυσσεῖ. 

(Vers. 178.) Ὅτι ὃ ἀναιδὴς δοῦλος Μεκλάνϑιος καὶ ἐνταῦϑα χερτομεῖ, λέγων. ξεῖνε, ἔτι xe νῦν So 

ἐνθάδ᾽ ἀνιήσεις χατὰ δῶμα, ἀνέρας αἰτίζων; αὐτὰρ οὐκ ἔξεισϑα ϑύραζε; (Vers. 180.) εἶτα καὶ 

χληδονιζόμενος καϑ' ἑαυτοῦ φησί" πάντως οὐχέϑ' ἡμᾶς διακρινέεσϑαι ὀίω, πρὶν χειρῶν. γεύσα- 
σθαι" ὃ καὶ γέγονε μιχρὸν ὕστερον. (Vers. 181.) αἰτιᾶται δὲ τὸν Ὀδυσσέα, λέγων καὶ ὅτι σὺ οὐ 

χατὰ χόσμον ἤτοι κοσμίως καὶ εὐτάκτως αἰτίζεις" εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοϑι δαῖτες. καὶ οὕτω μὲν ὃ ἀτά- 

10 σϑαλος δοῦλος εἰς ἀχοσμίαν τάσσων τὸ χϑὲς καὶ σήμερον παραμεῖναι τὸν πτωχὸν ἐπαιτοῦντα. 
( Vers. 184.) Ὀδυσσεὺς δὲ xci πάλιν μηδὲν προ"σειπὼν, ὅτε μηδὲ ἐχρῆν, ἀκέων κίνησε κάρη καχὰ 40 

βυσσοδομεύων. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι νῦν μὲν τὸ ἀχέων OU ἔχει ἀσάφειαν" ἐν δὲ τῇ τῷ ῥαψῳδίᾳ τὸ, ἀκέων 
δαίνυσϑε καϑηήμενοι ξενίξζον ἐστὶν, ὡς ληφϑὲν « ἀντὶ τοῦ ἡσύχως, χαϑά φασιν οἱ παλαιοί. γίνεται δέ, 

φασιν, £x τοῦ ἀκεόντως, ἀποκοπὴν παϑὸν, εἶτα ἔχτασιν τοῦ O εἰς ὦ. (Vers. 182.} ΔΖαῖτας δὲ καὶ 

ἀλλαχοῦ εἶναι φησὶν, οὐχ ἁπλῶς διαπαντὸς, ἀλλὰ νῦν ἐν τῇ ἑουτῇ τοῦ ᾿Απόλλωνος. (Vers.179.) 

730 Tov δὲ ἐξεισϑα ϑύραζε τὸ ἁπλοῦν πρὸ τούτων ἐν τῷ, βλήμενος εἶσϑα ϑύραζε, (Vers. 181.) 
᾿Ιστέον δὲ ὕτι τὸ χειρῶν. γεύσασϑαι "ἀστείως εἴρηται ὡς ἐπὶ ἀγαθῆς τινὸς βρώσεως, τοῦτο δὲ διὰ 50 

τὴν παρεπομένην ἡδονὴν τοῖς ὁπωσοῦν ἐρίζουσιν. (Vers. 185.) Ὅτι Φιλοίτιον. ἱστορεῖ Ὅμηρος 
δοῦλον Ὀδυσσέως πέραν περί που τὴν ἤπειρον νέμοντα, ἔνϑα καὶ δ᾽ καχὸς Μηελάνϑιος ἔνεμεν. ἀλλ 

20 οὗτος μὲν οἷος ἣν, ἔγνωσται. οἷα δὲ καὶ πείσεται, γνωσθήσεται. Φιλοίτιος δὲ ἄρτι πρώτως ἐνταῦϑα 

λαληϑεὶς καὶ ὄρχαμος ἀνδρῶν προσαγορευϑεὶς, χαϑά mov καὶ ὃ Εὔμαιος. πιστὸς εἶναι quse τῷ 

δεσπότῃ κατὰ τὸν Εὔμαιον. τάχα δ᾽ ἂν ὃ τοιοῦτος Φιλοίτιος ἀπὸ τοῦ φίλος παρά;οιτ᾽ ἂν ὁ" μοίως τῷ 60 
μένος Μενοίτιος. εἰπεῖν γὰρ ἐτυμολογεῖσϑαι αὐτὸν παρὼ τὸ φιλεῖν οἶτον, ἀπίϑανόν ἐστι διὰ τὸ δυσοιώ- 
γιστον τοῦ ὀνόματος" εἰ μὴ ἄρα ἐκ τοῦ φιλεῖν σύγκειται, ἀφ᾽ οὗ ὃ φιλήτης ἤγουν ὃ κλέπτης, ἵνα οὕτως 

εἴη Φιλοίτιος ὁ ὑποκλέπτων ϑάνατον γυμνασίᾳ xai διαίτῃ σώκφρονι. φιλήτου δὲ τοῦ εἰρημένον χρῆσις 889 

μὲν παρά vs Ησιόδῳ καὶ παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ ἐν τῷ, φιλήτῳ νύχτωρ περὶ: πόλιν πολευμένῳ, ἤγουν κλέπτῃ 
ψυχτιλόχῳ. ézvjioloyia δὲ παρὰ τὸ ὑφελεῖν, ὃ 'πέρ ἐστι κλέψαι, ὡς ἂν ἢ ὑφειλήτης, καὶ ἀφαιρέσει qa- 

λήτης, xci ἀπελεύσει TOU e τῆς εἴ διφϑόγγου δι᾽ αἰτίαν τὴν ἑτέρωϑι δηλ ΘΕΙ͂ΟΣ ἣν φιλήτης. xal οὕτω 

μὲν ταῦτα. ORE 191. ) δ δὲ Φιλοίτιος προ μὲν ἐρωτήσει τὸν σύνδουλον, τίς δὴ ὅδε ξεῖνος νέον 

So ἦλϑε; τίνων δ᾽ ἐξεύχεται εἶναι; ποῦ δέ οἱ γενεὴ καὶ πατρὶς ἄρουρα; προσϑεὶς καὶ ὅτι δύσμορος 10 

ὃ ξένος. καὶ ἔοικε δὲ δέμας βασιλῆϊ ἄνακτι. ( Vers. 195.) ἀλλὰ ϑεοί, φησι, δυόωσιν, ἤγουν εἰς δύην 
καὶ κακοπάϑειαν ἄγουσι, πολυπλάγχκτους. ἀνϑρώπους, ὁππότε καὶ βασιλεῦσιν ἐπικλώσονται ὀϊζύν. 
χαὶ οὕτως εἰπὼν δεξιτερῇ δέχεται, ἤγουν δεξιοῖται χειρὶ παραστάς" καὶ χαῖρε, φησὶ, πάτερ ὦ ξεῖνε" 
γένοιτό τοι ἔς περ ὀπίσω ὄλβος, καὶ ἑξῆς ὡς καὶ ἄλλος τις πρὸ τούτου εὔξατο. ( Vers. 201.) ἔτε δὲ σχε- 

τλιάζει χαὶ κατὰ τοῦ Διὸς, λέγων καὶ αὐτὸς & τις ἐρεῖ κατὰ τοῦ μετὰ τὸ ὠφελῆσαι βλάπτοντος" Ζεῦ 
πάτερ, οὔ τις "σεῖο ϑεῶν ὀλοώτερος ἄλλος" οὐχ ἐλεαίρεις ἄνδρας, ἐπὴν δὴ γείνεαι αὐτὸς, ἤγουν γεν- 20 

νήσῃς; μισγέμεναι χαχκότητι καὶ ἀλ) ἐσὶ λευγαλέοισιν. ἔστι δ᾽ ἐν τοὕτοις τὸ μὲν, ϑεῶν ὀλοώτερος, οὐ 

κατὰ σύγκρισιν, ἀλλ ἁπλῶς ἀντὶ τοῦ, ὀλοὸς iv ϑεοῖς, ὃ καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται. (Vers.202.) Τὸ 

δὲ γείνεαι ὡς πρὸς τὸ Ζεὺς πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν rt* πατρὸς γὰρ τὸ γείνεσϑαι, ἤτοι γεννᾶν. 
4o οἰκτιζόμενος ἐπὶ πλέον τὸν δεσπότην ὃ Φιλοίτιος φησίν" ἴδιον, τουτέστιν ἵδρωσα; ἡγωνίασα ὡς ἐνόησα, 

(Vers. 204. sqq.) εἶτα ἤγουν ὡς εἰς νοῦν ἔλαβον" δεδάκρυνται δέ μοι ὄσσε μνησαμένῳ ᾿Οἰδυσῆος, 3o 

ἐπὲὶ κἀχεῖνον ὀίω τοιάδε λαίφε" ἔχοντα κατ᾽ ἀνθρώπους ἀλάλησϑαι, εἴπου ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο. 

εἰ δ᾽ ἤδη τέθιυνηχεν, ᾧ μοι ἔπειτὰ Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὃς μ᾽ ἐπὶ βουσὶν ἔταξε τυτϑὸν ἐόντα Κεφαλλήνων 

ἐνὶ δήμῳ. νῦν δ᾽ αἵ μὲν γίνονται ἀϑέσφατοι, ὁποῖα τινὰ καὶ ὁ Εὔμαιος ὑπὲρ ἑαυτοῦ φϑάσας αὐχεῖ, 

οὐδέ xiv ἄλλως ἀνδρί γε ὑποσταχύω... Ry “γένος εὐρυμετώπων" τὰς δ᾽ EAD μὲ κέλονται ἀγινεῖν 
791 αὐτοῖς ἔδμεναι" οὐδὲ παιδὸς ἀλέγουσιν, οὐδ᾽ ὄπιδα TQOHéovee θεοῦ: ἐθέλουσι δὲ χτήματα δάσασϑαι 
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4o ἄνακτος. ( Vérs.218.) ἐμοὶ δὲ ϑυὴ μὸς πόλλ ἐπιδινεῖται τουτέστιν. εἰς πολλὰ στρέφεται; ποῖα 'δὴ 

ἐκεῖνα; μάλα μέν. φησι, κακὸν υἷος ἐόντος, τουτέστι ξῶντος, ἄλλων δῆμον ᾿ἱκέσϑαι αὐτῇσι βόεσσιν, 
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς" τὸ δὲ ῥίγιον αὖϑὲε μένοντα βουσὶν ἐπ ̓ ἀλλοτρίῃσι χκαϑήμενον ἄλγεα 7 πάσχειν. 
(Vers. 222.) xai xw δὴ πάλαν ἄλλον ὑπερμενέων βασιλήων ἐξικόμην, τουτέστιν ἱκέτευσα, φεύγων, 

ἐπεὶ οὐχέτ᾽ ἀνεκτὰ πέλονται. (Ν᾽ εν5..5.24.} ἀλλ᾽ ἔτι τὸν δύστηνον ὀΐομαι, τουτέστιν ἐλπίζω, εἴ ποϑὲν 

ἐλϑὼν ἀνδρῶν μνηστήρων σχέδασιν κατὰ δώματα ϑείη. 0 πέρ ἐστι περίφρασις τοῦ σκεδάσει τοὺς μνη- 

στῆρας.. ( Vers, 227. sqq.) οὕτω τοῦ Φιλοιτίου εἰπόντος ϑερμότερον, πιστωσάμενος Ὀδυσσεὺς εὔνουν 
αὐτὸν εἶναι πρῶτα μὲν λαλεῖ εἰς αὑτὸν ἔπαινον ἀγαϑοῦ ἀνδρὸς, εἰπών" βουχόλε, ἐπεὶ οὔτε χαχῷ οὔτ᾽. 

ἄφρονι φωτὶ ἔοικας, γινώσκω δὲ καὶ αὐτὸς ὃ τοι, ἤγουν ὕτι τοι, πινυτὴ φρένας ἵχει χαὶ ἑξῆς. (Vers. 230.) 

era πληροφορεῖ χαὶ αὐτὸν ἔνορκος διὰ τοῦ Διὸς καὶ τῆς τοῦ ᾿Οδυσσέως ἱστίας, ὡς ἄρα ἐνθάδε ἐόντος 10 

ἔτι αὐτοῦ ἐλεύσεται Ὀδυσσεύς. ὃ δὴ καὶ Εὔμαιος ἀκούων χαίροι ἄν. σὺ δέ, φησιν, ἐσόψει εἴ nio ἐϑέξ 
50 λέὶς χτειγομένους μνηστῆρας ν. οἵ ἐνθάδε κοιρανέουσιν" ὃ δὴ "καὶ “προαναφώνησίς ἐστιν μηριχή. τοῦ 

δὲ εὐξαμένου τοῦτο γενέσϑαι συνεπεύχεται καὶ ὁ συβώτης. (Vers. 236. sq.) ἔστι δὲ ἡ τοῦ Φιλοιτίου 
εὐχὴ, ὁποίαν εὔξαιτ᾽ ἄν τις δυνατὸς ὧν βοηϑῆσαι τινί" αἰ γάρ, φησι, τουτέστιν. εἴϑε, τοῦτο, 

ξεῖνε, ἔπος τελέσειε ϑεός" γνοίης ἂν οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται. καὶ ἰδοὺ ὕπεστιν αὕτη ἐστρα- 
τολο) γημένη δυὰς δούλων τῷ Ὀδυσσεῖ ἐ ἐπίκουρος ἀξιόμαχος, ἑτοίμη οὖσα παραβοηϑεῖν τῷ φίλῳ δεσπότῃ, 
καὶ οὕτω τῇ εὐνοίᾳ σπείρουσα καρπὸν χάριτος, ἡδίστης ϑεῶν, καϑά τις, ἔφη, οὐ μὴν ἀνακαλύψει" 
τούτοις ἑαυτὸν Ὀδυσσεὺς, εἰ μὴ καὶ πρὸς τῷ ἔργῳ γένηται. ἔχει γὰρ καὶ νῦν λέγειν. ὡς οὐ πιστὰ 
πέλονται. ( Vers. 255. ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι τὲ ὃ Φιλοιτίος, ὃν χαὶ βοῶν ἐπιβουκόλον φησὶ κατὰ πλεονασμὸν 

προϑέσεως, οὐ παρὰ τὸν οἶτον γίνεται, ὡς οὐδὲ ὁ διενοίτιος, καϑὰ ἐῤῥέϑη ἀνωτέρω" χαὶ ὅτι τὸ, ἐπὶ 20 

βουσὶν ἔταξεν, ( Vers. 209.) ἀρχή ἐστι τοῦ ἐπιτάσσειν συνϑέτου ῥήματος, ἐξ οὗ xal τὸ. προστάσσειν 
ἐπινενόηται. ἐμεαίνεται δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ἀστεία ἔννοια τοῦ ἐπιβουκόλος  δοχεῖ γὰρ ἐπιβουκόλος εἶναν 
ὁ ἐπὶ βουσὶ τεταγμένος, εἰτουν ὃ ἐπὶ τῶν βοῶν ὡς ἐπιστατῶν αὐταῖς. οὕτω δὲ καὶ ἐπίουρος ὃ ἐπὶ φυ- 
λαχὴ τεταγμένος, χαὶ, ὡς εἰπεῖν, ἐπί τινος φυλακῆς... C Vers. 221.) Τὸ δὲ, χαϑήμενον ἄλγεω πάσχειν, 

60 ϑαρέως εἴρηται, ὡς τοῦ Φιλοιλτίου ἀκινήτου δοκοῦντος εἶναι, εἰ οὕτω ζῇ ἐπαχϑῶς. οὕτω χαί τις ἐν 

᾿]λιάδι κεῖσϑαι εἰρηται διὰ τὸ ἀπρακτεῖν. ( Vers. 223.) Τὺ δὲ, ἐξικόμην φεύγων, δουλικὸν μὲν ἴσως, 
ἐπαινετὸν δὲ ἄλλως καὶ εὔγνωμον διὰ τὸ ὑπὲρ. δεσπότου ἂν γενέσϑαι. (Vers.219.) Τοῦ δὲ, ἄλλων 
δῆμον ἱχέσϑαι., ἑρμηνεία τὸ, ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς" αὐτοῦ δὲ πάλιν τὸ, ἄλλον. ὑπερμεένέων βασιλήων. 

τοῦτο δὲ πρὺς διαστολὴ ὴν ἐῤῥίϑη τοῦ Τηλεμάχου, βασιλέως μὲν ὄντος, μὴ οἵου δὲ βοηϑεῖν. ἑαυτῷ καὶ 

τοῖς ἑαυτοῦ. δῆλον δὲ ὡς οὐκ ἀπίϑανος ὁ, τοῦ Φιλοιτίου λόγος. εἶχε γὰρ, εἴ nep ἱκέτης ἑτέρῳ βασιλεῦ $0 

1890006720zv αὐτοῖς oig ἔνεμε ζῴοις , ἐπιχουρεῖσϑαι ᾿πρὸς ἐχείνου ὡς μὴ ἂν ἀποκαταστήσεσϑαι εἰσαῦϑις 

τοῖς χατὰ τὴν ᾿Ιϑάκην δεσπόταις αὐτοῦ. ἔχει δὲ τὸ, ἄλλων δῆμον, διφόρησιν γραφῆς χατὰ τὸ ἄλλων" καὶ 
γὰρ καὶ αἰτιατιχῇ ) ράφεται καὶ κατὰ gane πληϑ' υντικήν. (Vers. 212.) 70 δὲ ὑποσταχύωτο ἀντὶ τοῦ 

αὔξοιτο δίκην σταχύων" ὧν ἕχαστος ἐξ ἑνὸς κόκκου πολύχους γίνεται τὸν χαρπόν' ἐκ τοῦ στάχυος γὰρ 

τὸ ὑποσταχύεσϑαι. οὐδὲν δὲ ἐκώλυεν, εἴ περ ἤϑελεν εἰπεῖν καὶ ὑποσταχύοιτο. ( Vers. 210.) Ὁ δὲ 

Ἀεφαλλὴν τὸ ἐϑνικὸν ἐν δυσὶ γράφεται A, ὡς καὶ mo: δήλωται. ὡς δὲ ὑπὸ βασιλεῖ τῷ Ὀδυσσεῖ ἦσαν 

οἱ Κεφ αλλῆνες, xci ὡς ἀπό τινος Ἀεφάλφυ παρωνομάζονται,, προγέγραπται καὶ αὐτό. ἐδηλώθη δέ τι 

περὶ αὐτῶν χαὶ ἐν τῇ κατὰ τὴν ᾿Ιλιάδα Βοιωτίᾳ. ( Vers. 207.) Τὸ δὲ, ζώει xci ὁρᾷ φῶς, πρὸς ἀκρί- 
βειαν καὶ νῦν κεῖται, ὡς πολλῶν ζι ζώντων μὲν, μὴ βλεπόντων δέ. ( Vers. 206.). "daiqen δὲ κἀνταῦϑα 

πτωχιχὰ παχέα ἱμάτια, ὡς καὶ τὰ σπεῖρα ἐν τῷ σπεῖρα κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι. κυρίως δὲ λαύρεα αἱ τῶν o 
πλοίων, yagun. ὀϑόναι" ὅϑεν οἱ κοινότεροι συνϑέντες ix τοῦ σάγος καὶ τοῦ λαῖφος σαγολαίφεα λέγου- 

10 σιν. ( Vers, 204.) ' Ez δὲ τοῦ ἴδιον, 0 δηλοῖ τὸ ἵδρουν, ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ ἴδος “λέγεται ὁ ἱδρώς". ἀφ 

οὗ ὁ ἐδάλ uoc. ( Vers. 196.) Τὸ δὲ, καὶ βασιλεῦσιν ἐπιχλώσονται oiv, παιδευτικῶς δηλοῖ μὴ ἀδύνα- 

τον εἶναι καὶ βασιλεῖς πλάνῃ : περιπίπτειν. ὃ χαὶ Ὀδυσσεὺς ἔπαϑεν." ὃν ὃ. Φιλοίτι»5 ἐχ τοῦ εἴδους. rojas 

σάμενος βασιλικὸν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἄνδρα εἶναι, ἤδη ἑτοίμως ἔγχει. ni μικρὸν. πιστεῦσαι αὐτὸν εἶναι τὸν 
Ὀδυσσέα, ὕτε καὶ πρὸς αὐτοῦ ἔσται. ὅσα ce ers ὑπὲρ πατρός" ἐπειδὴ καὶ αὐτὸν τυτϑὸν ἐόντα. 
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ϑρεψάμενος ἐπὶ βουσὶν ἔταξεν, ὁποῖός τις τὴν ἡλικίαν καὶ ὁ Εὔμαιος τῇ συβωτιχῇ ἐπεστάτησεν. 
( Vers. 194.) Ὅρα δὲ χαὶ ἐνταῦϑα, ὅτι τὰ περὶ πρόσωπον μόνα ἠλλοίωται τῷ Ὀδυσσεῖ, τὰ δὲ λοιπὰ 

βασιλεῖ ἔοικεν, ὡς ὃ Φιλοίτιος ἐδοκίμασεν ix τῆς χαλάμης χαὶ αὐτὸς ricos d (Vers. 199.) 

δῆλον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ἀλλὰ ϑεὸς εἰς δύην ἄγει πολυ πλάγχτους ἀνϑρώπους καὶ ἑξῆς, ὡς ἐγράφη, γνω- 

quio ἐῤῥέϑη πρὸς λόγου ἀσφάλειαν, ἵνα μὴ εὐήϑης ὃ Φιλοίτιος δόξῃ ἄνδρα πλανήτην εἰπὼν χαὶ 

βασιλεῖ ἐοικέναι. Τὺ δὲ δυόωσι καὶ ὕλως τὸ δυᾶν ἤτοι κακοποιεῖν διὰ δύης οὐδ᾽ αὐτὸ εὔχρηστον δίχα 

ποιήσεως. (Vers. 185.) ἡ δὲ τοῦ Φιλοιτίου εἰς ᾿Ιϑάκην ἔλευσις πιϑανὴ ἐστι διὰ τὴν τῆς νουμηνίας 

«ἑορτὴν, OU ἣν ἦλθε xci αὐτὸς ἠπείριιϑεν βοῦν στεῖραν ἄγων καὶ πίονας αἰγας. 0 καὶ σαφηνίζων 

ὃ ποιητὴς, ἵνα μὴ τις χαὶ αὐτὸν καὶ τὸν MihavÜÓwov *£ow τῆς ᾿Ιϑάκης οἴηται νέμειν, φησί" 20 
10 (Vers. 187.) πορϑμῆες δ᾽ ἄρα τούς γε διήγαγον, οἵ τὲ καὶ ἄλλους ἀνϑρώπους πέμπουσι καὶ ijo, ὡς 

zal περὶ. Φαιάκων προεῤῥέϑη). ( Vers. 186.) Dove δὲ ἄγεται στεῖρα βιωτιχῶς" ἐπεὶ τὰς τοχάδας περιέ- 

negat χρή. δηλ ον δὲ ὡς χαὶ αἰπολίοις ἐπιστατεῖ ὁ «φιλοίτιος, εἴ γε καὶ πίονας αἶγας ἄγει. ev ers. 227.) 

732 καλεῖ drei δὲ ὅμως β βουκόλος, ἢ ἐκ τοῦ τιμιωτέρου ἢ ἐκ τοῦ πλε ἑονάζοντος.. εἰ δὲ χαὶ πίονας ety ας ἁπλῶς 

᾿οὗτος ἄγει, ἀλλ οὐκ ἤδη.τὰς πᾶσι μετατρεπούσας αἰπολίοισιν" ἐκεῖνο, γὰρ ΜΜελανϑίου: ἔργον; ὃς μισῶν 

τοὺς δεσπότας τοῖς μνηστῆρσιν ἔχαιρεν. (Vers. 189.) εἰ δὲ καὶ ὃ Φιλοίτιος ὑπ᾽ αἰϑούσῃ ἐριδούπῳ 
χατέδησεν. ἅ πὲρ ἤγαγε ἔφα, οὐκ ἄρα. "δῶμα ἡ αἴϑουσα, ἡ καὶ αἰϑομένη. ἡλίῳ καὶ ἀνέμοις δου- 
ποῦσα. φίχοδομοῦνται μὲν γὰρ. οἴκοι, ἐφ᾽ ᾧ ἐχκλίνεσϑαι χειμῶνάς τε καὶ καύσωγας. ἡ δὲ αἴϑουσα οὔτε 
καύσωνός ἐστι σχέπη" αἴϑουσα pág οὔτε ἀνέμου, ἐρίγδουπος γὰρ διὰ τὴν τῶν ἀνέμων ἐπίῤῥηξιν. 
CVers. 233.) ᾿Ιστέον δὲ xci ὅτι τὸ. εἴ περ ἐθέλεις, ἀπόπειρά ἐστιν Οδυσσέως εἰς Φιλοίτιον, ὁποίαν 

20 φϑάσας προέδοκίμασεν. ὃν ἐπηκόῳ. τοῦ υἱοῦ. (.Vers.228.) Τὸ δὲ, πινυτὴ φρένας ἵχει, ἀντὶ TOU φρό- 

ἐψῃσις.. Καὶ 09e, ὡς. «πρὸ ὀλίγων μὲν πινυτὴκ Πηνελόπη, ἐλέγετο, τουτέστι μετέχουσα φρονήσεως. 
Xy. δὲ πιγυτὴ αὐτὴ ἡ φρόνησις. , (Vers. 243.) Ὅτι μνηστῆρες μὲν καὶ νῦν Τηλεμάχῳ ϑάνατόν τεϑο 
μόρον τε (Vers. 242.) ἤρτυον., ὡς δὲ αὐτοῖς. ἀριστερὸς ἤλυϑεν ὄρνις, τουτέστιν οἰωνὸς τοῦ μέλλοντος, 
αἰετὸς ὑψιπέτης, “ἔχε. δὲ. τρήρωνα πέλειαν,. ἐκώλυσεν. ᾿ἀμφένομος, εἰπών" (Vers. 445.) ὦ φίλοι, 

οὐχ ἡμῖν συνϑεύσεται ἥδε γε βουλὴ; Τηλεμάχοιο. δηλαδὴ φόνος, ἀλλὰ μνησώμεϑα δαιτός. zat αὐτοὶ 

'διὰ τὸ μοιρίδιον πείϑονται" ἐπιήνδανε γὰρ αὐτοῖς ὃ μῦϑος. δοκεῖ δὲ καὶ 0  uqivouog ἀετὸν μὲν νοῆσαι 
«τὸ τοῦ. Τηλεμάχου μέρος, τοὺς δὲ, μνηστῆρας εἰς. πέλειαν ἐχομένη τῷ, κρατερωτάτῳ ἀετῷ; καὶ διατοῦτο 
«“ωλῦσαι τοὺς μνηστῆρας. οὐκ ἂν. δὲ πάντως inc ovro , εἰ μὴ καὶ τεχνίτην αὐτὸν à τοῖς τοιούτοις 

ἤδεισαν εἶναι. πάνυ:δὲ μέγα τὸ ἐξ ̓ Οδυσσέως κακὸν. τοῖς μνηστῆρσι καὶ 000v τῇ πελείᾳ E ἀετοῦ, ὡς 

80 ὃ οἰωνὸς ἐδήλου. Τὸ- δὲ συνϑεύσεται ἀστείως ac, αὐτὸ. εἴρηται: oU. γὰρ συνδραμεῖται, φησὶν, ἡμῖν τὸ 
βουλευϑὲν, ἀλλὰ δηλονότι σχεδασϑήσεται ἀφ᾿ ἡμῶν χαὶ οὐκ ἂν ἴδοιμεν αὐτό. εἰς κώλυσιν οὖν βουλῆς 
οἰκεῖον τὸ, ovy ἡμῖν συνϑεύσεται δε. ys βουλή. (Vers. 249.) Ὅτε διασχευάξζων τὴν τῶν μνηστήρων 
ἐν τῇ ἄρτι νου μηνίῳ δαῖτα, φησί" “λαίνας μὲν κατέϑεντο xotg, κλισμούς s ϑρύνους re περὶ ὧν áo 
ἀλλαχοῦ προγέγραπται. οἱ δ' ἱέρεθον Org μεγάλους καὶ πίονας αἰγας. ἱέρευον δὲ σύας σιάλους, 

do Vers 221.) χαὶ βοῦν ἀγελαίην, τουτέστι νομαδιχὴν, ἄφετον, ἀδάμαστον. ( Vers. 252.) σπλάγχνα 

δὶ ἂρ ὀπτήσαντες ἐνώμων, 0 ἐστι παρεῖχον δηλοῖ δέ ποτε ἡ λέξις καὶ κίνησιν. | ( Vers; 253.) ἐν δέ τε 

οἶνον. κρατῆρσι χερύωντο, τουτέστιν ἐμίγνυον" χὐπελλα δ᾽ ἔνειμε συβώτης. καὶ ἔστι ταυτὸν τὸ νέμειν 
καὶ τὸ νωμᾶν. σῖτον δ᾽ ἐπένειμε (βιλοίτεος καλοῖς ἐν κανέοισιν. (Vers. 255.) ἐῳνοχόει δὲ δῆελαν- 

Oe ὃ καὶ δηελάνϑιος. (Vers. 256.) οἱ δ᾽ ἐπεχείρουν "τοῖς προχειμένοις. (Vers.257.) Τηλέμαχος 50 
4o δὲ κέρδεα νωμῶν, ἤτοι κινῶν, στρέφων εἰς νοῦν, Οδυσῆα καϑίδρυεν ἐντὸς εὐσταϑέος μεγάρου παρὰ 

λαΐνον οὐδόν" (Vers. 259.) χαὶ οὐκ aia τὸν ξεῖνον xara γῆς καϑῆσϑαι ὡς χϑὲς, ἀλλὰ δίφρον e&- 
χκέλιον καταϑεὶς ὀλίγην τε τράπεζαν, ὡς πτωχῷ ἔπρεπε, παρετίϑει καὶ σπλάγχνων μοῖραν, τὸ μὲν ge 
γόμεγον ini τιμῇ τοῦ ξένου, ἄλλως δὲ, ὅτι κέρδεα ἐν «φρεσὶν ἐνώμα." ὧν κεφάλαιον τὸ τοὺς μνηστῆρας 

438 ἐρεϑίξειν χατ᾽ GUEDM; ἵνα τάχιον τὸ κατ᾽ ἐχείνων χαχὸν “γένηται. διὸ καὶ αὐ τὸς τῷ ξείνῳ διαχονεῖ, οὐκ 

ἀφιεὶς τοῖς δούλοις "τοῦτο ποιεῖν. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ δριμύτερον τοὺς μνηστῆρας προσφϑέγ- 60 

γεται, μήτε κακολογεῖν τὸν ξένον αὐτοὺς ἐϑέλων μήτε χερσὶ πειρᾶσϑαι. ( Vers. 260, sqq.) διὸ καὶ οἶνον 
Gga 
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ἐγχέας τῷ ξένῳ iv δέπαϊ χρυσέῳ ἐνταυϑοῖ νῦν, ἔφη, κάϑησο. μετ᾽ ἀνδράσιν οἰνοποτάζων" κερτομίας 
18901"δέ τοι αὐτὸς ἐγὼ xol χεῖρας ἀφέξω πάντων μνηστήρων, ἐπεὶ οὔ rv δήμιός ἐστιν oixog 00s, ἀλλ "ÜOv- 

σῆος" ( Vers. 265.) ἐμοὲ δ᾽ ἐκτήσατο xeivog, τουτέστι χάριν ἐμοῦ. ( Vers. 266. ) εἶτα καὶ ἀπειλεῖταν 
σωφρόνως τὸ, ἱμεῖς δὲ μνηστῆρες ἐπίσχετε ϑυμὸν, ἤχουν ἐπέχετε τὴν ψυχὴν ἐνιπὴς τε καὶ χειρῶν, ἵνα 

μὴ τις ἔρις καὶ νεῖκος ὄρηται. οὕτως εἰπὲν ὁ παῖς. ( Vers. 208.) xoi τῶν ἄλλων πάντων ὀδὰξ χαὶ νῦν ἐν 

χο χέϊλεσι φύντων καὶ ϑαυμαζόντων ὅτι ϑαρσαλέως ἐκεῖνος ἀγόρευεν, * Avrivoog ἐχρήξας ἐ ἔφη" (Vers. 271,) 

xci χαλεπόν πὲρ ἐόντα δεχώμεϑα μῦϑον, μάλα δ᾽ ἡμιν ἀπειλήσας ἀγορεύει" 0 περ εἴποι ἄν τις πει- 
ϑόμενος κατ᾽ ἀνάγκην ἀπειλαῖς. ᾧ ἀκόλουϑον καὶ τὸ, οὐ γὰρ ϑεὸς εἴασε" τῷ χέ μιν ἤδη παύσαμεν ἐν 

μεγάροισι λιγύν mg ἐόντ᾽ ἀγορητήν" 0 xot ἄλλοτε ὁμοίως ὠνειδισϑὴ ὁ Τηλέμαχος. οὗ χαλεπὸν τὸν 
μῦϑον λέγει, ἐπεὶ οὐ μόνον χειρῶν αὐτοὺς ἐϑέλει ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐνιπὴς . ἣν εἰς παραμυϑίαν τὸ 
ἔχουσιν οἱ μὴ δυνάμενοι ἀμύνεσϑαι χερσί. καὶ ᾿Αντίνοος μέν, φησιν, οἵτως εἶπεν. ὁ δ᾽ ἂρ οὐκ ἐμπά- 
ζετο μύϑων, τουτέστιν ὃ Τηλέμαχος. τοῦτο δὲ ποιεῖ Ὅμηρος οἰχονομικῶς, ἵνα μὴ λογομαχοῖεν εἰς 

οὐδὲν δέον μακρότερα. (Vers. 250.) “Σημειοῦνται δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσιν οἱ παλαιοὶ, ὡς ἐνϑαδε καὶ μόνον 
οἱ μνηστῆρες ἑερεύουσιν Oig, καὶ τὰ ἑξῆς ὡς ἐῤῥέϑιη. ἀλλαχοῦ, δὲ τὴς ̓ ϑμηρικὴς ταύτης ποιήσεως οὐχ᾽, 

εὕρηνται οὕτω ποιοῦντες, οὐ μὴν οὐδὲ εὐχόμενοι. ᾿Οδυσσεὺς δὲ οὐ τοιοῦτος" οὗ χαὶ ὃ δοῦλος Εὔμαιος 

εὐσεβεῖν φαίνεται ϑύων, ὡς προϊστύρηται. οὐδὲν δὲ τῶν ἱερευομένων ζῴων δίχα ἐπιϑέτου προήγαγέν, 
οὐ τοὺς ὕϊς, οὐ τὰς αἶγας, οὐ τοὺς σύας, οὐ τὴν β βοῦν, ὡς. πρόκειται &y τῇ προσεχῶς ῥηϑθϑείσῃ "Ounpixii 

30 γραφῆ. (Vers. 259.) δίφρον δὲ ἀεικέλιον ἔξξη πρὸς διαστολὴν ἑτέρου περικαλλέος, ὁποῖος ztirav *rij 

“Πηνελόπη. (Vers. 250.) T0 δὲ ἱέρευον ὄϊς, ἱέρευον σύας, σχῆμα καὶ αὐτὸ κάλλους. τὸ κατ᾽ ἐπανὰ- 
φορὰν λεγόμενον. (Vers. 263.) Τὸ δὲ, χεῖρας ἀφέξω, ἀντὶ τοῦ κωλύσω. ᾿ ἀπεναντίας δὲ πάντως τὸ 20 
ἀπέχειν ἐστὶ πρὸς τὸ προσέχειν, εἴ πὲρ ἀπέχειν. μὲν" τὸ πόῤῥω ἔχειν, προσέχειν δὲ τὸ ἐγγὺς. ἔχειν. 
(Vers. 264.) Οὐ δήμιος δὲ οἶχος ὃ μὴ; δημόσιος ἀλλ ἰδιωτικὺς, δηλαδὴ ᾿Αἰττικῶς εἰπεῖν, ἤγουν ἴδιος, 
ἐμοὶ κτηϑεὶς τῷ τοῦ ᾿Οδυσσέως υἱῷ. τοῦ 'ποτὲ' βασιλέως» διὸ xci fug cya ὡς βούλεται βαδιλέως τὸν 

τοιοῦτον οἶχον εἰπεῖν, οἷα χωρίζων τοῦ δημοσίου οἴκου τὸν βασιλικόν. εἴη δὲ ἂν ἄλλως δήμιός τις οἶκος, 

ἐν ᾧ χοινῶς Tace οἱ ἐν ταῖς πόλεσι παραβάλλοντες. ἣν δέ τι τοιοῦτον χαὶ ἡ λέσγη, τοῖς πτῶ- 

χοῖς τῶν προκαταλαβόντων οὖσα. (Vers. 272.) ' Ev δὲ τῷ, μάλα δ᾽ ἦμιν ἀπειλήσας, χροπερισπᾶτον 
τὸ ἡμιν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, κατὰ: συστολὴν τῆς ληγούσης; ἀναπεμῳϑέντος τοῦ τόνου A0yo ἐγ κλίσεωξ. 

3o ( Vers. 276.) Ὅτι δηλῶν ὃ ποιητὴς Mui τιμᾶσθαι τὰς vov* μηνίας διὰ τὸν ̓ Απόλλωνα“Πλιον» ὡς 

καὶ προδεδήλωται, φησί" κήρυκες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ ϑεῶν ἱερὴν ἑκατόμβην γον". τοὶ δ᾽ d; γέροντο καρήχο- 

μόωντὲς ᾽Αχαιοὶ ( Vers. 278.) ἄλσος ὑπὸ. σχιϊερὸν' ̓ ἡπόλλωνος. ὑποῖὰ τοῖς δαίμοσιν ἀνεῖντο πολλὰ; οὐ 30 
βατὰ τοῖς πολλοῖς ὄντα. (Vers. 277.) ᾿χίχαιοὶ δὲ νῦν οἱ χατὰ τὴν Ιϑάκην, àv πρὸς τῇ ϑυσίᾳ ὄντων 

οὐδὲν ἔσται δέος τῷ Ὀδυσσεῖ μή ποϑὲν οἱ μνηστῆρες βοηϑηϑεῖεν ἐν τῷ πολεμεῖσϑαι ( Vers. 276.) xoà 

κήρυκες δὲ οἱ κατὰ τὴν ᾿Ιϑάκην δημόσιοι ἐνταῖϑα γοοῦνται, ot χαὶ ταῖς ϑυσίαις ὑπούργουν, ϑεῖον γένος 

400 ὄντες, χαὶ οὐ μόνον ἀνδρῶν ἄγγε λοι, ἀλλὰ καὶ Otür; ὡς ἡ ᾿Ιλιὰς δηλοῖ. (Vers. 278.) Xuisgóv δὲ 

οὐ τὸ λεχϑὲν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἅπαν ἄλσος, εἴ γὲ ἄλση 'μὲν χέγονται παρ᾽ οἷς ἕλλονται δένδρα. τοῖς δὲ 

τοιούτοις δασυνϑεῖσι τὸ σχιερὸν παρέπεται. ἀλλ οὕτω μὲν οἱ τοῦ δήμου ἐτέλουν τὴν ἐκοτόμβην. 794 

( Vers. 279.) οἱ δὲ μνηστῆρες ἐν τοῖς τοῦ Ὀδυσσέως δαίνυντο ἐριχυδέα δαῖτα" σύες, εἴποι TUE. ἂν, 

ἐνειρχϑέντες εἰς σφαγήν. ( Vers. 281.) Ὅτι τὸ, πὰρ δ᾽ ép Οδυσσῆϊ μοῖραν ϑέσαν, οἱ πονέοντο, ἴσην 
ὡς αὐτοὶ περ ἐλά; Lagen δηλοῖ μὲν ἰσομοιρίαν. ἔχει δὲ ἑρμηνείαν τοῦ ἴσην τὸ, ὡς αὐτοὶ ἐλᾶ) χᾶνον. ἅμα 

50 δὲ ἐμφαίνει καὶ "κατά rive λαχμὸν χαὶ τὰς πολυτελεῖς μοίρας γίνεσθαι. Τὸ δὲ, ἴσην μοῖραν, ἔοίχε τῇ 4o 
ἐΐσῃ δαιτί. (Vers, 284.) Ὅτι χαὶ πάλιν ᾿4ϑηνᾶς ἐριζούσης, ἤτοι φρονήσεως, χατὰ ἐρεϑισμὸν τὸν 

προῤῥηθένταω,, i tva ᾽Οδυσσεὺς ἐ ἔτι μᾶλλον ὁ ργίξοιτο, γίνεται ὕβρις παρὰ μνηστήρων. φησὶ γοῦν ὁ ποιη- 
τῆς οὕτω" μνηστῆρας δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Zim λώβης ἴσχεσϑαι ϑυμαλγέος; ( Vers. 286. ) 

ὀφρ᾽ ἔτι μᾶλλον δύῃ ἄχος κραδίην «Ταερτιάδην Ὀδυσῆα, ἤγουν ἵνα ὑπεισέλϑῃ λύπη τὸν ᾽Οδυσσέα κατὰ 

60 χαρδίαν 2) ἀντιπτωτιχῶς, τὴν καρδίαν τοῦ Οδυσσέως" ὅποια μυρία καὶ ἄλλα τοιαῦ"τα σχήματα παρὰ 

τῷ ποιητῇ. (Ners. 287.) εἶτα ἄρχεται Ὅμηρος διηγήματος ἀπὸ ὑπαρχτικοῦ συνήϑως ῥήματος" ἣν δέ 
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τις ἐν μνηστῆρσιν ἀνὴρ, ἀϑεμίστια εἰδώς. Κτήσιππος δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσχε, (Vers. 288.) Σάμῃ δ᾽ ἔνι οἰκία 

veisv, ὡς εἶναι οὕτω Σάμιος ἢ Σαμαῖος κατὰ ἐϑνικὸν, 0 καὶ ἀλλαχοῦ προϑηλοῦται; ( Vers. 289.) ὃς 

*àj. TOL XT4CTé00LY! , ἤγουν χτήμασι,ς πεποιϑὼς ϑὲ σπεσιοίσιν, οἷς προσφυῶς xai Κτήσιππος ἐκαλεῖτο, 1892 

μνάσκετ ̓ Οδυσσῆος δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα. οὗτος οὖν, κέκλυτέ pev μνηστῆρες, £p, ἀγήνορες, ὄφρα 

τι εἴπω" μοῖραν μὲν δὴ ξεῖνος ἔχει πάλαι, ὡς ἐπέοικεν, ἔσιν" οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δίχαιον 

ξείνους Ἰ ηλεμάχου, ὃς ἂν τάδε δωματὰ ἵκηται. ἀλλ᾽ ἄγε οἱ καὶ ἐγὼ δῶ ξείνιον; ὄφρα χαὶ αὐτὸς ἠὲ 

pereo rm δῴη γέρας ἤ τινι ἄλλῳ. ( Vers. 299.) ὡς εἰπὼν ἔῤῥιψε βοὸς πόδα χειρὶ παχείῃ, κείμενον, e 

χα  νέοιο λαβών" ὁ δ᾽ ἀλεύατ᾽ ᾽Οδυσσεὺς παραχλίνας κεφαλήν. μείδησε δὲ ϑυμῷ σαρδάνιον μάλα τοῖον, 10 

ἢ μέγα τοῖον. ὁ δ᾽ εὔδμητον βάλε τοῖχον, Ατήσιππον. δι᾿ ἄρα Τηλέμαχος ἡνίπαπε uid: (Vers. $04) 

10 Κτήσιππ᾽ , ἢ μάλα. τοι τόδε χέρδιον ἔπλετο ϑυμῷ, οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον" ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός. 

4 γὰρ ἄν os μέσον βάλον ἐἔγχεὶ ὀξυόεντι, καί κέ TOL ἀντὶ γάμου πατὴρ Te 0v PROMO ἐνϑάδε. 

εἶτα μετὰ ϑάῤῥους χαὶ τοῖς ἄλλοις λαλῶν καὶ παραμιγνὺς μὲν ἀπειλαῖς παραινέσεις, αὔξων δὲ ῥητορυ- 

χῶς τὴν τῶν μνηστήρων ὕβριν ἐκ πατρικῶν μεθόδων, "ἐπάγει" ᾿ς, 308.) διὸ μὴ τίς μοι ἄξι- 20 

χείας ivi οἴχῳ QN ἤδη γὰρ νοέω xci οἶδα ἕκαστα, καὶ ἑξῆς, ὥς που καὶ πρὸ τούτων εἶπεν. 

(Vers. 31 1. ) εἶτα ἐπιφέρει" ἀλλ᾿ ἔμπης τάδε μὲν καὶ τέτλαμεν εἰσορόωντες, μήλων σφαξομένων. οἰνοιό 

τὲ πινομένοιο, xal σίτου, ἐσθιομένου δηλαδή. χαλεπὸν γὰρ, ὡς καὶ ταῦτα προὲέῤῥέϑη, ἐρυχακέξιν ἕνω ἡ 

πολλούς. ἀλλ ἄγε μηλέτι e κακὰ ῥέζετε δυσμενέοντες. εἰ δ᾽ ἤδη μ᾽ αὐτὸν χτεῖνει μενεαίνετε χαλκῷ, 

χαί κὲ τὸ βουλοίμην xci ἑξῆς, & φϑάσας ἤκουσεν ἐκ τοῦ πατρὸς, εἰπόντος oU τλητὸν εἶναι ἀεικέα ἔργα 

δρᾶν ξείνους τε στυφελιζομένους. καὶ τὰ ἑξῆς. (Vers, 9314. sqq.) Καὶ ὅρα ὕπως κέρδεα νωμῶν o Τηλέ- 

20 prayoa xi τὸν ξεῖνον πατέρὰ δίφρρῳ, εἰ χαὶ GUAE ἑλίῳ καὶ ὁλί) γῇ τραπέζῃ xat ἰσομοιρίῳ τιμήσας, ῃρέϑισεν 

οὕτω φρονίμως τὸν ἀϑεμίστιον. διὸ καὶ χαλῶς ὃ ποιητὴς ἔφη, ὡς οὐ πάμπαν ἀγήνορας εἴα Arm 

739 μνηστῆρας λώβης ἴσχεσθαι, ὡς χαὶ προιγράφη, ἵνα ἐρεϑισϑεὶς Ὀδυσσεὺς μὴ ἀναβάλληται τὸ κατ᾽ 

αὐτῶν ἔργον. ( Vers. 287. ) Ὅρα δὲ ὅτι δυνάμενος ὃ ποιητὴς κυχλικῶς φράσαι" ἣν δέ τις ἐν μνηστῆρ- 

σιν ἀνὴρ, Κτήσιππος "δ᾽ ὄνομ᾽ ἣν, αὐτὸ μὲν ἀφῆκεν, ἐχρήσατο δὲ ποικιλίας χάριν ἐν καταρχῇ μὲν τῷ 

ἦν, xowQ ὄντι, ἐν τέλει δὲ ποιητικῷ τῷ ἔσκεν" οὗ παραγωγὴ cry fo, ἔσω, ἔσχω" παρατατικὸς, 

ἔσχον. μυρία δὲ καὶ ἄλ᾽λα τοιαῦτα. ἐν οἷς xci τὸ κέω, χέσω, χέσχω" ἀφ᾽ οὗ TO uéoxerO ἀντὶ τοῦ jo 

ἔχειτο. “Σημείωσαι δὲ ὅτι τὸ μὲν ἦν ἀντὶ τοῦ ὑπῆρχον ἐν πρώτῳ προσώπῳ προσφυῶς ἔχει τὸ V κατὰ 

συγχοπὴν τοῦ ἤον, 0 πέρ ἐστιν ὑπῆρχον" τὸ δὲ τρίτον ovy" οἵτως ἔχει χατὰ τὸν “Ἡρακλείδου λόγον," 
ἔχοντα οὕτως" τοῖς εἰς βραχὺ περαιουμένοις , εἶτα συναϊρεϑεῖσι, τοιούτοις προσώποις οὐκέτι μετουσία 

ὅ0 τοῦ v) ἐστίν" ὡς τε ἐν τῷ, jov »tg 55, καὶ συναιρέσεὶϊ ἣν, οὐκ ὀρϑῶς ἔχει ἡ προσέλευσις τοῦ v. xcu- 

vov δέ, (ov, καὶ τὸ, ἤσκειν εἴρια χαλά. διαλυϑὲν γὰρ εἰς τὸ ἤσχεξ πῶς προσλήψεται TO Y, ὅπου 

ye οὐδεὶς “παρατατιχὸς εἰς y περατοῦται ἐν τρίτῳ ἑνικῷ παρ᾽ “Ἑλλησιν; ἑτέρωϑι δὲ λέγει ὁ αὐτὸς καὶ ὅτι, 

ὥς περ τὸ, κνέε τυρὸν, ἤγουν ἔχνεεν, ἔχοπτεὲν, εἰς τὸ nre συναιρεϑὲν oiov χνὴ τυρὸν. ἐν ᾿Ιλιάδι, οὐχέτι 

σὺν τῷν BUD οὕτως οὐδὲ τὸ ἢ e τὰ TOU Y. γθαφήσε UD ἀλλὰ δηλαδὴ δίχα τοῦ V, x&v σημαίνει 

τὸ ὑπῆρχεν," ἀπὸ τοῦ ἔξ; δηλονότι. χαὶ οὕτω μὲν κατέστησεν ὃ dogs τὴν τοιαύτην γραφήν. ἔστι δὲ καὶ 

ἄλλως χαὶ μετὰ. τοῦ v νοῆσαι τὸ ἣν 4ωρικῶς ἅμα καὶ ᾿“ττικῶς χατὰ τὸν αὐτὸν “Ἡρακλείδην, εἰπόντα 

οὕτω" τὸ παρ᾽ ἡμῖν ἔπλει καὶ ἔῤῥει παρὰ μὲν roig" Ιωσιν ἔπλεεν ἔῤῥεεν, ὡς τῆς εἰ διφϑόγγου τεμνομέ- 

γῆς παρ᾽ αὐτοῖς εἰς ἄμφω ταῦτα. παρὰ δὲ “Δωριεῦσιν, ὧν τῇ διαλέχτῳ καὶ ἀρχαῖοι ᾿Αττικοὶ χρῶνται áo 

τὰ τοιαῦτα δύο εἶ εἴς ἣν συναιρεῖται. τὸ γὰρ ἔπλεεν, ἔῤῥεεν, ἔπλην καὶ ξῤῥην παρ᾽ αὐτοῖς εἰ τοίνυν 

4o τοῦτο δέδοται, τί κωλύε εἰ χατὰ τὸ ἔπλεεν, ἔπλην, Δωρικῶς καὶ ἔῤῥεεν; ἔῤῥην, οἵτως εἶναι καὶ &v ἦν; 

περισπωμένως μέντοι διὰ τὸ τοῦ ῥήματος μονοσύλλαβον, χαρέντων τῇ Δωρικῇ φωνῇ xai τῶν ᾿Δ4ττικῶν. 

οἵ χαὶ τὸ δάματερ, “Ιωρικὸν ὃν, φιλοῦσι λαλεῖν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, ὅτε τι θαῦμα πρόκειται, 

ὡς καὶ ὃ τοῦ κωμινοῦ TAovrog δηλοῖ. "Eri ἰστέον χαὶ ὅτι τὸ εἰρημένον ἣν ἐπὶ τρίτου ἑνικοῦ προσώπου 

ὃ ̓ Δλκμὰν ἢ ἧς λέγει, μετειλη μι νοῦ τοῦ ν εἰὰ δ᾽ “ωρικῶς, ὡς δ᾽ Ηρακλείδης DOHERIUU. ἔστι δὲ αὐτοῦ 

χρῆσις xci παρὰ τῷ βουχολιαστῇ. ὡς ^c ἐνὶ πῷ m ποιήκαμεν χαὶ λέγομεν καὶ τοῖς ὁμοίοις τρέποῦσι τὸ 

V εἰς G οἱ Δωριεῖς, λέγοντες πεποιήχαμες καὶ τάλλα δὲ ὡσαύτως, δηλοῦσιν οἱ χρησάμενοι. τὸ δὲ παρ᾽ 
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“Ἡσιόδῳ. τῆς δ᾽ ἣν τρεῖς κεγαλαὶ, ἀντὶ τοῦ ἦσαν, Βοιωτῶν λέγεται γλώσσης εἶναι, ot ἑνικὰ ῥήματα 
πληϑυντικοῖς «ὐνόμασι συνέταττου. ( Ver 5.288.) "Ev δὲ τῷ, ὄνομ᾽ ἔσχεν, ὄνομα xaz ᾿ἐξοχὴν τὸ κύριον 
δηλοῦται, οὐ μὴν τὸ χοινὸν, ἐξ οὗ ὀνομάζειν. “Ὅμηρος πολλαχοῦ οἰδὲ τὸ διεξοδικῶς. λαλεῖν ἐν συνϑήκῃ 

50 ὀνομάτων, ἤγουν λέξεων. alg. x«i τὰ wu" Üsra συνεισάγονταν τὰ, ὡς ἂν Ὅμηρος εἴποι, χατ ᾿ἐπικδησιν, 

7 δὲ, ὡς ἐῤῥεϑη, XUL wie χαὶ TO παρὰ Ev ZUM GU ELAx Gv ὀνομάζειν. ἔφη γὰρ ἐχεῖνος αἰδεῖσϑιαι ὁνο- 

μάζειν τὸν χαλὸν δεσπότην, ἤγουν εὐλαβεῖσθαι λέγειν. ἐκεῖνον τὸ κύριον αὐτοῦ óvona s. ὃ πὲρ ἣν δυσ- 

σεὺς, οἷα ἐπικρίνων ἡϑεῖον αὐτὸν χαλεῖν, ὡς προδὲ δήλωται. τὸ δὲ τοιοῦτον χύριον ὄνομα zct τὸν ἐν 

"Ἰλιάδι ὀνομαχλυτὸν συνέϑετο, οὗ δηλογότι τὸ κύριον ὄνομα περίχλυτον ἀνϑρώποις ἦν. ἐξ αὐτοῦ δὲ 

χαὶ τὸ ὀνομαχλίδην, δηλοῦν, ὡς ἐξ ὀνόματος κυρίου τἔχάλει, ἕχαστον τῶν ἔσω, τοῦ δουρείου ἵππου 

ἡ Ἐλένη. Θεσπέσια δὲ κτήματα Κτησίππου τοῦ διὰ πλοῦτον ὑβριστοῦ τὰ πολλὰ λέγει, € δηλαδὴ “Δεὸς 
ἂν εἴποι. οὐ. γὰρ δι; που χτέατα ϑεῖα εἰσὶ τὰ τοῦ εἰδότος ἀδεμίστια κατὰ τὸν ποιητήν. Μινηστῆρες 

δ᾽ ἀγήνορες ἐνταῦϑα. ἐπὶ ἐπαίνου" οὐ γὰρ ἂν 0 μνηστὴρ Κτήσιππος. τοὺς ὁμοίους ὕβριζε. (Ν 5. 599.) 

Τὸ δὲ πάλαι φανερῶς χαὶ νῦν ἐκ περισσοῦ χεῖται. καὶ οὐ κατὰ κυρίαν σημασίαν. ἐν τῷ, μοῖραν 0 ξεῖνος 

ἔχει πάλαϊ. οὐ γὰρ κυρίως πάλαι μοῖραν ἔχει ὃ, νῦν αὐτίκα λαβὼν. αὐτήν. ᾿εἸττικῶς δὲ τὸ σχῆμα. παρ᾽. 
οἷς καὶ τὸ ποτὲ χαὶ τὸ. πάλαι ἁπλῶρ, οὕτω κεῖνται δίχα τοῦ σημαίνειν, πολυχαιρίαν τινά. 40.00, ὡς 

θο ἐπέοιχε, φϑονῶν ὃ xoxo λέγει χατὰ "εἰρωνείαν" ἠρέϑισται γερ τῇ τοῦ ξένου τιμῇ. (Vers, 294.) 0v 
χαλὸν δὲ πρᾶγμα λέγει τὸ μὴ ἐπαίνου ἄξιον, ἐπεὶ καὶ τέλος ἐγκωμιαστικηῇ εἴδους «τὸ καλὸν. κατὰ τοὺς 

μεϑ Ὅμηρον. Περὶ δὲ τοῦ ἀτέμβειν ποιητικοῦ ῥήματος ὄντος χαὶ στέρησιν καὶ Bici hiv: σημαίνοντος 
δεδήλ ὠται ἀλλαχοῦ, ( Vers. 395. ) ὥς περ καὶ ὅτι ἔϑος Θμήρῳ ἐκ πληϑυντικοῦ ἀορίστου καταβαίνειν 

εἰς ἑγνιχὸν ὡρισμένον, ὡς χαὶ ἐνταῦϑα εἰπὼν ξείνους Τηλεμάχου ἐπιφέρει" -ὃς ἂν ἐνῶ dO" ἵκηται. 20 

( Vers. 297. ) £v δὲ τῷ, δῴη γέρας, 1) τὸ ἁπλῶς δῶρον λέγει γέρας, ἢ τὸ ἐπέχεινα τὴς μοίρας, ὡς 

1893zov καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ οἷά τι γέρας ἐπιπέμπει τὸν τοῦ βοὺς πόδα ὁ Κτήσιππος. (Vers, 299-)..0»- -πόδα 

καὶ σημειωτέον βιαζόμενον χατὰ τὴν τοῦ Κράτητος παρατήρησιν λογίζεσϑιαι,. ὡς «χαὶ φϑὰ ἤσϑιον 

ἥρωες. οὐ γὰρ ἄν, got, 7ένοιτο ποὺς βοὸς ónrOg. Τὸ δὲ, ἔῤῥιψε βοὺς πόδα, ταυτὸν τῷ equae δίχην 

βέλους. ὁποῖόν τι καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ, διαῤῥίπτασχεν ὀϊστόν. ὅτι. δὲ βέλος καὶ ὃ ῥηϑεὶς ποὺς, δηλοῖ 

ὃ ποιητὴς ἐν i, ἀλεύατο γὰρ βέλος αὐτός. Vere 502.) Τὸ δὲ σαρδάνιον, 0 τινὲς σαρδόνιον 

γράφουσιν, ἐξ οὗ καὶ διεσαρδόνησεν ἐν ῥητορικῷ A. eS) τὸ, διεγέλασεν οὐχ ἐπὶ διαχύσει, δηλοῖ μὲν τὸ 

ἄχροις χείλεσι σεσηρέναι τὸν ἔσω δακνόμενον ϑυμῷ i ἢ) λύπῃ. ἵνα à σαρδάγιον Ὁμηρικῶς καὶ σάρδόνιον 

δὲ χατὰ τοὺς ἄλλους τὸ σεσηρὸς καὶ σαρκαστιχόν. καὶ οἱ μέν φασι τὴν. λέξιν eap at ἀπὸ. τοῦ 

δοϑέντος ὑπὸ Διὸς τῇ Εὐρώπῃ φύλαχος ἡφαιστοτεύχτου, ὃς τοὺς παραβάλλοντας ξένους τῇ Κρήτῃ 20 

συλλαμβάνων ἰδίως, φασὶν, ἐτιμωρεῖτο, πηδῶν εἰς πῦρ καὶ ϑερμαίνων τὸ στῆϑιός, ὁποῖόν τὸ nagi. τοῦ 

Κρητικοῦ Τάλω τοῦ χαλκεοστήϑου φασί tug καὶ χαλκόποδος, καὶ περιπτυσσόμενος,. xal: καιομένων 

ἐχείνων, αὐτὸς σεσηρώς. ἀλλ οὗτος μὲν ὁ λόγος οὐ πάνυ διευκρινεῖ τὴν λέξιν, ἀλλ᾽ ἢ μόνον: δίδωσιν 7136 

10 “ὑπονοεῖν, ὅτι παρὰ τὸ δονεῖν ἢ δαίειν ἤτοι. καίειν καὶ παρὰ τὸ σαίρω, ἔσαρον, ὅϑεν καὶ τὸ σεσηρένάι, 
γίνεται τὸ σαρδόνιον, οἱονεὶ τὸ σεσηρὸς zci δονοῦν ἢ δαῖον ἤγουν καῖον. ἕτεροι δέ φασιν, “ἐν “Σαρδοῖ 
γήσῳ ἐπέκεινα Σικελίας τῇ καὶ Σαρδόνι σέλινον φύεσθαι, οὗ τοὺς ἐμφαγόντας “ξένους: μετὰ σπασμοῦ 

ὄλλυσϑαι σεσηρότας, ὡς εἶναι σαρδόνιον 1 ἢ σαρδάνιον γέλωτα τὸν μετὰ ὀδύνης, ὁποῖον riva γελᾶν" λέγε- 

ται xai οἱ τετρωμένοι τὰς (j θένας , xci οἷον δὲ πεῖρα ἔφηνε πολλοῖς, διδάξασα ὑπὸ ὄφεως συσχεϑῆναν 

τινὰ καὶ δηχϑῆναι περί που τὰ ὑπὸ μάλην χαὶ οὕτω σὺν γέλωτι ἀποῤῥῆξαι τὸν βίον. Γίμαιος δέ, 

φασιν, ἱστορεῖ τοὺς ἐν Σαρδόνι γεγηρακότας τῶν γονέων ἄγεσϑαι πρὲς βόϑρον. xci καταβάλλεσίϑαν 4o 
καὶ οὕτω τοῦ ζῆν ἀπολύεσϑαι xci ὡς μακαρίως ϑνήσχοντας γελᾶν, κἀντεῦϑεν τὸν ἐπὶ λύπαις γέλωτα 

σαρδόνιον λέγεσϑαι. ἕτεροι δὲ τοὺς υἱοὺς γελᾶν φασὶν ἐπὶ τῇ τῶν πατέρων ἐκεῖ καταῤῥίψει, ἀφοσιου- 

μένους τὸν φόνον, χαὶ ἐμφαίνοντας, μηδὲν ἁμαρτεῖν, εἰ τοὺς χαχῶς πεισομένους ποτόραβ, ὑπὸ γήρως 

προαπάγουσιν. ἐθέλουσι δὲ οἱ παλαιοὶ ἄμεινον εἶναι, σαρδόνιον γέλωτα λέγεσαι τὸν ἐπὶ καταμωκήσεν 
20 προσποίητον παρὰ τὸ σεσηρέναι, ἤγ OVV ὑπανοίγειν τὰ yt», ^s ϑηλαδὴ προείρητεζε. ,γράλφει δέ τις 

τῶν παλαιῶν xci οὕτω" σαρδάν"ορ γέλως «εχηνότος καὶ σεσηρύτος τοῦ στόματος καὶ οὐκ ἐκ διαϑέσεως 

τω ο 
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γινόμενος." ( Vers. $08. "ID δὲ, οὐχ ἔβῶλες, ἐλλιπῶς dHonres διὰ DuuOvs ἣν δὲ τὸ ἐντελὲς οὕτως" 
2j μάλα σοι κέρδιον ὅτε οὐκ ἔβαλες τὸν ξεῖνον: (Mere $687) TC δὲ; μὴ τίς ᾿ἀξιχείὰς qevéro, οὗ ἑρμης- 
vélo χατωτέρω τὸ, ἀεϊκέα dye s ἀχῤιβῶς ἔχει πρὸς σύνεσιν εἰ γὰρ καὶ ἐνϑυμεῖταί τὶς ἀεικὴ, ἀλλὰ 

μὴ ἐκιραινέτω; ἐκεῖνο μὲν γὰρ οὐχ our) ü srirébv s ὡςιαδηλὸν" τοὐτὰ δὲ ἠδ θιάιον, ὡς φανερύν. Rp 

εῖται δὲ τοῦ ἀεικείας ἡ παραλήγόυσα, ὡς χὰϊ ἐν ἐχλιάδι. πλείων δὲ χθῆφιξ ἡ διὰ διφϑόγγου, ὡς ἀπὸ 

τοῦ “ἀεικὴς ἀείκεια. ἔχει δὲ λόγον καὶ ἡ διὰ dote γραφὴ διὰ τὸ ἐκ τὴς delle τὴν utxiev γίνεσϑαι. 

(V ers: SX TUN Qo δὲ, μήλων σφαζομένων καὶ ἑξῆς, ἀλλαγὴν ἔχει σχήματος, ἀσὸόλοικίστως πλαγιασϑέν. 

τὸ y&Q ὀρϑότερον οὕτω καὶ κοινότερον" τάδε μὲν χαὶ τέτλαμεν, μῆλα σφαζόμενα, OLvOV πινόμενον 

χαὶ σίτον:- ( Ver 8. $14.) To δὲ, αλλ ἄγε, ταυτὸν ὡς εἰ καὶ ἀλλ᾽ ἄγετε ἐγράφη, καϑὰ μυριαχοῦ φαί- 

10 yergu  ( Vers.O15.) T0 δὲ, εἰ δ᾽ ἤδη μ᾽ αὐτὸν xreivet μενεαίνετε, βαρέως εἴρηται πρὸς διαστολὴν τῆς 

φτοῦ ξένου. κακώσεως. βούλεται γὰρ εἰπεῖν). ὡς καὶ τοῦ Svov μὲν κα χδυμένου ἐμὲ δοχεῖτε βλάπτειν. εἰ δὲ 
xc χεῖρας ἐπιβαλεῖτέ μοι, τότε δὴ οὐ σχετικῶς κακύνομαι, *aAX ἐγὼ αὐτὸς κτείνομαι. Ὃ δὲ ἀϑεμίστιος So 
ἀφαϊρεϑεὶς τὴν κατάρχουσαν κειραλὴν ἀποτελεῖ περὶὥνυμον zvotov τὸν Θεμίστιον. - ( Vers. 522.) Ὅτι 

ἐπὶ ἀναντιῤῥήτου διχκαιολυγίας καλὸν εἰπεῖν τὸ, ὦ φῖλοι, οὐκ ἂν δή τις ἐπὶ ῥηϑέντι δικαίῳ ἀντιβίοις 

ἐπέεσσι χαϑαπτόμενος χαλεπαίνοι. (Vers. 328.) χείται δὲ τὸ, ἀντιβιοίς χαϑαπτύμενος, πρὸς διαστο- 
λὴν ἑ ἑτόρου καϑάπτεσϑθαι, περὶ οὗ προδεδήλωται. ᾿“γέλαος δὲ, εἷς τῶν μνηστηρῶν, τοῦτο φησὶν, ἐπι- 

φρίνας, ὡς εἰχὸς, καλὰ εἰπεῖν. τὸν Ῥηλέμαχον". Üc χαὺ παραινεῖ μήτε "τὸν ξεῖνον στυφελίζειν", μήτε τιν᾽ 4o 

ἄλλον, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ" κεῖται, διώων τῶν κατὰ τὸν οἰχὸν τοῦ ᾽Οδυσσέως. ( Vers. 326.) eire καὶ Τη- 

λεμάχῳ τὸ Onev λυσιτελὲς ὑποτιϑεὶς qoc - Τηλεμάχῳ δέ κε μὔϑον ἐρὼ xci μητέρι φαΐην ἤπιον εἰ 

20 σφῶϊν" χραδίῃ xot ἀμφοῖν. ὄφρα: μὲν ὑμῖν ϑυμὸς ἐώλπει νοστήσειν Οδυσῆα, (Nevs. 550.) τύρρα οὔ 
τις νέμεσις μένειν τε xol ἴσχειν, 0 ἐστιν ἐπέχειν, μνηστῆρας, ( Vers. 332.) ἐπεὶ τόδε κέρδιον ἦν," εἰ 

797 νόστησ᾽ Οδυσσεὺς καὶ ὑπότροπος ἵχετο δῶμα: & περ ἐχ An ον θην ταυτὸ δηλοῦσι, τὸν τοῦ Οδυσσέως 

“δηλαδὴ νόστον. νῦν δ᾽ ἤδη τοῦδε δῆλον, or οὐκέτι νόστιμιός" Ἀέστιν. ἀλλ ἄγε, σὺ τάδε μητοὺ χατάλεξον. 50 

ποῖα τάδε; ynuecÜ ὃς: τις ἄριστος ἀνὴρ xe) πλεῖστα πόρῃσιν, ὕφρα σὺ uev χαΐρων πτατρώϊα πάντα 
apres ÉcÜ uv καὶ πίνων. ἡ, δ᾽ ἄλλου δώμαϑ' ἵχηται. ( Vers..5371). Καὶ δρὰ τὸ; ἐσϑὼν χαὶ πίνων" 

“ἔν. οἷς "ὃ τρυφητὴς ᾿ἡγέλαος τὸ ἀνθρώπινον περιγράφε ν καλόν. - σημείωσαι δὲ καὶ τὸ ἐν τοῖδ μνηστῆρσι 

πολύβουλον". 0 καὶ στάσεως ἦν εἰχὸς γενέσθαι ἂν αὐτοῖς αἴτιον, εἴ TQ ἐτεϑνήκει Ὀδυσσεύς. 

(Vers. 650.) ᾿“γέλαος: μὲν γὰρ ἐϑέλει τὸν Τηλέμαχον πάντᾳ. πατρῷα νέμεσθαι μετὰ τὸν τῆς μητρὸς 

γάμον: ἑτέρωθι. δέ τινε πρὸ τούτων ἤρεσκε; Ἀτὰ μὲν ἄλλα πάντα δάσασϑαι, τῇ δὲ Πηνελόπῃ, χαὶ ὃς 6o 

20 ἂν ὀπυίρι, ἀφεῖναι τὸ ΕΝ τὸ μὴ ἐκείνης Ov. ᾿Οδυσσεὺς 7ὼρ τῷ υἱῷ ἐκτήσατο αὐτὸ, καϑὰ πρὸ ὀλίγων 

-δἴρηται. οὐ τοΐνιν σταϑερὰ τὰ τοῦ Aythaov ἐνταῦϑια, ὃς οὐ μόνον ἐναντιολογεῖ, ὡς νῦν ἐῤῥέϑη, πρὸς 

μνηστήρων. βούλησιν, ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ ἐσϑίειν xoi πίνειν ἀποτάττε δι, ὡς ἐῤῥέϑη, τὰ xaT! ἄνϑοωπον, 
ἀλλὰ. xci χαίροντα τὸν υἱὸν τὰ πατρῷα φησὶ νέμεσϑαι. πῶς γὰρ ἂν υἱὸς τοιοῦτος χαίροι μεμνημένος 
ὧν τε ἄλλων ἔπαϑε καὶ μάλιστα τηλικοῦδε πατρὸς χακῶς ἀπολωλότος; Ὅρα" δὲ xci ὅτι ἀστείως αὐτὸ 8904 

τὸ ἐπιχείρημα, δι᾿ οὗ κατασχευάζει τὸν. "γάμον, λεληϑότως κωλύει ἐχεῖγνον: εἰ γὰρ γαμητέον, ὡς δῆλον 

ὃν μὴ νόστιμον εἶναι τὸν Ὀδυσσέα, μὴ γαμητέον λοιπὸν, nd δῆλον ἐστὶ τῶν τισὶ τοῦ Οδυσσέως, ὡς 

νῦν “ἐνόστησεν. ἄλλως μέντοι, χαὶ πῶς, ὦ “γέλαε, δῆλον ὡς οὐχέτι ἐπανελεύσεται Ὀδυσσεὺς, ὕς που 
τῆλε ̓ Ιϑάκης 5 ἔφϑιται ἢ ἀλάληται, ὡς ἐρεῖ δ' “Γηλέμαχος ἀνατρέπων τὸ, νῦν δ᾽ ἤδη τόδε δῆλον ὡς 
οὐκέτι νοστιμος Οδυσσεύς. εἰ γοῦν μὴ. δῆλον τὸ ἀμφίβολον, κέρδιον ἄρα καὶ εἰσέτι. μένειν xci ἴσχειν 

AO τοὺς μνηστῆρας. οὕτως ἀδιανόητα λαλεῖ πολλὰ ὃ 4yihoog. καὶ ἔοικε παικτικῶς λαλεῖν ὡς πρὸς νήπιον 
τὸν MuAragor οἱ μὴν σπουδαίως. διὸ οὐδ᾽ ἐ; πισημαίνεται ὃ ποιητὴς κανταῦϑα ὅτι πᾶσιν ἐαδότα 

μῦϑον i ἔειπεν" ἢ), οἱ δὲ πάντες ἐπήνεον ὡς ἐχέλευεν. ἴσως οὖν ἐχρὴν προσφωνηθῆναν νήπιον ἐν τούτοις 

καὶ τὸν Mythen, xci μή ποτε ὃ ποιητὴς ἐπίτηδες τὸν ᾿ΖΙγέλαον πλόττει εἰπόντα, ὡς Τηλεμάχῳ μὖϑον 

ἐγὼ καὶ μητέρι φαίην ἤνενον, ἵνα τῇ κατὰ συνϑήκην i ἐπαγωγῇ τοῦ ἤπιον χειμένου. μετὰ τὸ φαίην gat- 

ψεται. ἀστείως. ὥκων ὡμολογῶν ὸ yh - ue γήπιον. λόλγον ἐρεῖ. . ( Vers. 332.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ὑπό- 10 

τρόπος ἕν τοῖς ῥηϑεῖσιν ὃ οἴχαδε ὑποστραφείς. ἐξ αὐτοῦ ὁὲ καὶ ὑπότροστο; νοσήματα τὰ φιλυπόστροφα. 
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(Vers, 939. ) Ὅτι ᾿Δγελάου ὑπομεμψαμένου τὸν Τηλέμαχον ὡς μὴ ἐφιέντα τῇ μητρὶ γήμασϑαι. καὶ 

ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως κατ᾽ ἐχεῖνον εἰπεῖν οὐκέτι γοστίμου ὕντος, Τηλέμαχος ὦ ὅρχον. ποιησάμενος ng 

xci τὰ τοῦ πατρὸς παϑήματα φησιν" οὐ μὰ Ζῆν᾽, A; ἕλαε, xai, ἄλγεα πατρὸς ἐμοῖο, ὃς που τὴν 

᾿Ιϑάκης ἢ ἔφϑιται, ὡς καὶ προιγράφη, -ἢ ἀλάληται, οὗ τι διατριβῳ μητρὸς )άμον, ἀλλὰ κελεύω γήμα- 

σϑαι ᾧ x d σι, ( Vers. 342.) ποτὶ δ᾽ ἄσπετα δῶρα δίδωσι, τουτέστι, «καὶ ὃς αὐτὴ πολλὰ δίδωσιν, 

ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον τὸ ὅς. αἰδέομαι δέ, φησιν, ἀέχουσαν ἀπὸ μεγάροιο, δίεσθαι, τουτέστι διῶξαι, 

μύϑῳ ἀναγκαίῳ" μὴ τοῦτο ϑεὸς τελέσειε. καὶ ἔστιν ἐσχηματισμέμος ὁ ὅλος οὗτος τοῦ. Τ᾽ ηλεμιάχου λόγος, 

ἐπίτηδες οὕτω λαλοῦντος οἷα co οὔ πρὸς 4; ἕλαον τὸν. ὡς ἐῤῥέϑη παιγνήμονα. ἐπόμνυται “μὲν γὰρ τὰ 

τοῦ πατρὸς ἄλγ εχ ὧν τὰ μὲν ψϑάσαντα ἔμαϑεν ἀπ᾿ ἐκείνου, τὰ δὲ ἄρτι βλέπει αὐτός. ἀνατρέπει δὲ 

τὸ μηκέτι νόστιμον ἐχεῖνον εἰναι διὰ τοῦ, ἢ) ἀλάληται. εἰ γὰρ ἀλαλήται, πῶς δῆλον, ὡς οὐ γοστήσει; χο 

μᾶλλον δὲ, εἴ πὲρ ἀλάληται, ὡς νὺν ἀλᾶσϑαι δοκεῖ, ἀλήτης γὰρ ἅπασι χρίνεται ὃ. ἐν τῷ φαινομένῳ 

20 ξένῳ χρυ πτόμενος Ὀδυσσεὺς, πῶς οὐκέτι νόστιμός ἐστι; καὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ἀνατρέπει τὸν Ay eov 

διστάσας ἐν τῷ, 0 που, ἤγουν ὃς ἴσως, ἢ ἔφϑιται ἢ ἀλάληται" ὧν οὐδέτερόν: ἐστιν. ἡ γὰρ ἐν τῷ Ἴηλε- 
μάχῳ περὶ τοῦ πατρὸς πεῖρα λύει τὸν δισταγμὸν παρά ys αὐτῷ. (Vers, 541.) Τὸ δὲ, μὴ διατρίβειν 
τὸν γάμον καὶ τὸ ἑξῆς, σαφῶς φράζει τὸ ἀληϑές. ἐπισπεύδει γὰρ ὃ Τηλέμαχος γήμασϑαι αὐτὴν ᾧ ἂν 

ἐϑέλει καὶ ὃς ἂν πόροι πρλλά. ἐϑέλει δὲ ἐχείνη πάντως τὸν ᾿Οδυσσέα, ὃς αὐτῇ καὶ πάρεστι χαρισόμενος 
ἄσπετα, ὕσα δηλαδὴ ἔμελλον οἱ μνηστῆρες δάσασϑιαι.. καὶ τὸ ἐφεξῆς. δὲ ἐσχημάτισται, ἤγουν. τὸ, 
αἰδέομαι δίεσϑαι. ndo γὰρ ὁ μὴ πρὸ τούτου τὴν μητέρα διώξας νῦν ἂν τοῦ πατρὸς. πάρόντος. διώχου 
αὐτήν ; ( Vers. 344.) ' Ey δὲ τῷ, μὴ τοῦτο ϑεὸς. τελέσειε, “μονονουχὶ λέγει, ὡς μὴ γένωιτο. διωχϑῆναν 

τὴν μητέρα καὶ οὕτως ὑμᾶς διεκφυγεῖν τὸν ὄλεϑρον. καὶ οὕτω μὲν. ἐσχηματισμένα τὰ τοῦ" παιδόφ. 20 

(Vers. 346.) τῶν δὲ μνηστήρων οὐδεὶς ἐπέβαλε βαϑύτερον, ἀλλ᾽ ἐγκαϑίσαντες τῷ ἐπιςφιαινομένῳ καὶ 

χαρέντες γελῶσι. παρέπλαγξε γάρ, φησιν, αὐτοῖς ᾿ϑήνη τὸ νόημα, τουτέστιν ἡ ῥητορικὴ τοῦ λόγου 
δεινότης τεχνιχῶς ἐσχηματισμένη. παρεπλάνησεν ἐχείνοις τὸν νοῦν. μὴ δεδυνημένοις. γνῶναι τὸ υβού- 

δολευμα τοῦ Ogxov καὶ διατοῦτο xci παρακινηϑεῖσιν εἰς γέλωτα ὡς «οἷα "μαϑοῦσι τὸν, ϑελητὸν αὐτοῖς 
γάμον. σημειώσασϑαι δὲ δεῖ, ὡς ἰδοὺ xci ἐνταῦϑα σεσοφισμένος οὗτος ὅρχος, ὁποίοις καὶ ὃ τοῦ Ty- 
λεμάχου πρόγονος ἐχέκαστο «Αὐτόλυχος. δῆλον γὰρ, ὅτι ὀμέσας Ó παῖς μὴ διατρίβειν ἤγουν καταργεῖν 
καὶ παρατείνειν τὸν μητριχκὸν γάμον, ἀλλὰ χελεύειν γήμασϑαιυ, ᾧ ἂν ἐϑέλει, αὐτὸς μὲν εὐορκεῖ, οὐ 

γοεῖται δὲ ὑπὸ τῶν πεπλανημένων τὰς φρένας, τί λέγειν βούλεται. ( Vers. 342.) Τὸ δὲ, ᾧ av ἐθέλῃ 

χαὶ πλεῖστα πόρῃσιν, ὡς πρὸς τὸν λόγον τοῦ “γελάου ἔφη ὁ παῖς" οὗ πὲρ εἰπόντος χρῆναι γήμασϑιαι 
τὴν γυναῖκα, ὃς ἄριστος καὶ πλεῖστα πόρῃσι, λέγει καὶ αὐτὸς οὕτω συμβουλεύεσϑαι τῇ μητρὶ, αἱρου- 738 

μένη καὶ αὐτὴ πάντως τὸν ἄριστον, ὃς εἴη ἂν Οδυσσεύς. (8.8. 544.) MoOog δὲ καὶ νῦν ἀναγκαῖος 

ὃ βίαιος καὶ ἀναγχαστιχός" ὅϑεν καὶ ἀναγκαῖοι ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα πολεμισταί. ἔστι μέντοι καὶ ἄλλως 
χοινότερον ἡ λέξις χειμένη. ἐπὶ τῶν ἐπιτηδείων τισὶ καὶ χρησίμων. ἀναγκαῖοι γοῦν καὶ oi προσήκοντες 

χατὰ γένος. καὶ προφέρουσιν εἰς τοῦτο χρῆσιν οἱ παλαιοὶ τοιαύτην" «εὐτύχημα δ᾽ ἔστιν ὀλίγους τοὺς 
ἀναγχαίους ἔχειν, 0 καὶ γνωμιχῶς εἴρηται, ἵνα δηλαδὴ xoi ὀλίγη ἡ περὶ αὐτῶν εἴη φροντίς, 

40 X Vers. 545.) Ὅτι TyjAsuczov εἰπόντος, ἃ προσεχῶς εἶπεν, ng, ὡς προεδηλώϑη, ἄσβεστον γέλων 

ὠρσε μνηστῆρσι, παρέπλαγξε δὲ νόημα, ὡς xci τοῦτο ἐῤῥέϑη. οἱ δ᾽ ἤδη γναϑμοῖσι γελοίων ἀλλοτρίοι- 

σιν, αἱμοφόρυχτα δὲ δὴ κρέα ἤσϑιον" ὕσσε δ᾽ ἄρα σφέων δαχρυόφιν πίμπλαντο. ( Vers, $49. ) yóov 

δ᾽ oítro ϑυμός" τουτέστιν ἐφαντάξετο ϑρήνους ? ψυχή. ἐδήλου δὲ ταῦτα τῷ μαντικοῖς ὄμμασι βλέ- 

ποντι χύσεις οἰμότην χαὶ γόους καὶ δάχρυα, ὧν πειράσονται οἱ xcxo(* ὡς που καὶ ἡ παρὰ “Τυκόφρονι 4o 

50 Κασάνδρα οἱ" μωγὴν αὐτῇ λέγει ἰνδάλλεσϑαι μαντευομένῃ τὰ ὕστερον τῶν Τρώων. χαχά. καὶ ὃ ἄκαιρος 

δὲ χαὶ συχνὸς ἐνταῦϑα γέλως 7 παραφροσύνης σύμβολον ην. ( Vers. 351.) διὸ χαὶ ὃ μάντις Θεοκλύμε- 

γος τεϑνηξομένους χαὶ ὑπὸ ζόφῳ γενησομένους αὐτοὺς προορῶν, ἃ δειλοί φησι, τί καρὸν τόδε πάσχετε; 
γυχτὶ μὲν ὑμέων. εἰλύαται κεφαλαί τε πρόσωπά τε νέρϑε τε γοῦνα" τουτέσεων, ἐκ κεφαλῆρ, ἐς πόδας 

ἐσκοτωμένοι φαίνεσϑε χατὰ τοὺς ἐν "Aii € ὄντας. ( Vers. 853 ) οἰμωγὴ δὲ δέδηε; τουτέστιν ἀνάπτεται; 

θο ὥς που χαὶ μάχη δέδηε. διδάχρυνται δὲ παρειαί" αἵματι δ᾽ ἐῤῥάδαται "τοῖχον καλαί ve μεσόδμαι. 
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(Vers. 3555.) εἰδώλων δὲ πλέον, τουτέστι πλῆρες, πρόϑυρον, πλείη δὲ ze αὐλὴ, ( Vers, 556.) ἱεμένων 

ov πρὸς ἥλιον, ἀλλὰ" Ερεβόσδε ὑπὸ | ζόφον" 0 neg ὅμοιόν ἐστι τῷ, εἰς ἑσπέραν ἢ Aion. (Vers. $574.) 

ἠἕλιος δὲ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, χακὴ δ᾽ ἐπιδέδρομεν ἀχλύς. καὶ οὕτω μὲν ὃ κμάντις. αὐτοὶ δὲ zei895 

πάλιν γε ἐλῶσιν, ὡς ῥηϑήσεται. ταῦτα δὲ ὡς ἀπὸ ἡλίου ἐκλείψεως ὃ σοφὸς μάντις χαϑορῷ, ὅτε καὶ 

αἵματι ἂν ἐῴκει τὰ τῆς φαύσεως τῶν ἀχτίνων, ὡς χαὶ τοὺς τοίχους αἵματι δοχεῖν βάπτεσϑαι καὶ χρέα 

δὲ τοιούτῳ φορύσσισϑαι βάμματι. καὶ αὐτοὶ δὲ ὡς. ἐν νυχτὶ ἐδόκουν εἶναι διὰ τὸ τηνικαῦτα Fog δες 

τοῦ ἀέρος. ἴσως δὲ καὶ τὸν μάντιν, φασὶν, εἰχὸς οἷον ἐνϑουσιῶντα καὶ κάτοχον ᾿Απόλλωνι Dc ἑοφορή- 

τῶς προβλέπειν xal οὕτω προλέγειν ὡς τῷ οἴκῳ ΠΕΡ ΑἸῈΝ *Üoucva τὰ μικρὸν ὅσον ἐπισυμβι,σόμενα. εἶτο 

δὲ οἱ μνηστῆρες ϑαυμάζουσιν ἀποροῦντες, δῆτ τι μὴ καὶ αὐτοὶ ὁμοίως διορῶσιν, ἔχουσιν ἀκοῦσαι καὶ 

10 αὐτοὶ, ὅτι ὀφϑαλμοὺς uiv, οἷς ὁρῶσι τὰ αἰσϑητὰ, ἔχουσιν. ᾧ δὲ διορῶνται τὰ νοερὰ, οὐκ ἔχουσι. 

xci τῶν εἰδώλων δὲ 7 " &umacig τὰς τῶν μνηστήρων ἐμφαίνει ψυχὰς ἰούσας ἤδη πρὸς “Διδου ζόφον. ἡ δὲ 

730 τοῦ ἡλίου ἔχλειιμις, ὡς χαὶ προδεδήλωται, οὐχ ἀπίϑανος, οἷα γενομένη μὲν ἐν νουμηνίᾳ, οὐ γϑωσϑεῖσῶ 

δὲ ἑτέροις τισὶν ἀλλ ἢ μόνῳ τῷ φιλοσόφῳ καὶ μαντικῷ Θεοχλυμένῳ, ὡς καὶ τὰ τοιαῦτα εἰδότι. καὶ 

μήν τινὲς τὸ, ἠέλιος οὐρανοῦ ἐξαπόλωλεν, οὐκ ἐνόησαν ἐπὶ τοῦ ἐχλιπεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι τοῖς μνηστῆρσιν 

ὃ ἥλιος ἤδη ἐπιλέλοιπεν ὡς τεϑιυηξομένοις, χαϑὰ καὶ Θεόκριτος ἥλιον πάντα δεδυχεῖν λέγει τῷ ἤδη 

ϑνήσχοντι. ( Vers. 547. ) ̓ Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, γναϑμοῖς 7: 1777 ἀλλοτρίοις, χαὶ νῦν ἐπιπολάζει λέγεσϑαν 

παροιμιακῶς. τοὺς γάρ τοι, ἐφ᾽ οἷς μὴ ἄξιον γελῶντας ἐκ ϑυμοῦ ἢ ἀμηχανίας τινὸς, ξέναις φαμὲν 

γελᾶν maptreie, ὡς περ καὶ τοὺς πρὸς βίαν ἐσϑίοντας ἀλλοτρίοις Our γναϑμοῖς, ὡς τῶν οἰχείων 

δῆϑεν ὁ ὀχνούντων. καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος γέλως ἕτερός τις παρὰ τὸν σαρδόνιον. χαὶ ἄλλως δὲ “φράσαι; 

20 τὸ μὴ "κατὰ προαίρεσιν, μηδὲ ἡδέως ἐνεργοῦν μόριον, οὐδὲ μέλος οἰχεῖον εἰναι λογιζόμεϑα" 0 xci οἱ 20 

piatto πάσχουσιν. ἔτι δὲ καὶ ἄλλως, σύμβολίν ἐστι τὸ ῥηϑὲν τοῦ ἐξεστηχέναι τοὺς μνηστῆρας 

ἑαυτῶν ὡς οἷον μηδὲ ἐν σώμασιν εἶναι. διὸ χαὶ ἀπηλλοτρίωνταί πως αὐτοί τε τῶν οἰχείων σωμάτων 

χαὶ αὐτὰ ἐχείνων, ὡς δοκεῖν ὡς ἀλλοτρίοις γελᾶν γναϑμοῖς. ὥσσοντο γὰρ ἤδη ϑάνατον αὐτοῖς αἱ ψυχαὶ 

καὶ ἁρμονίας φυσικῆς παράλυσιν χαὶ μελῶν καὶ μερῶν ἀποξένωσιν. οὕτω χαὶ τὸν μὴ μετὰ ἐπιϑυμίας 

ἐσθίοντα στόματι ἀλλοτρίῳ (φαμὲν ἐσϑίειν. καὶ ὃ ἐν λόγοις δὲ παρήκοος ὅμοιόν τι σχωφϑείη ἂν χατὰ 

τῆς ἀχοῆς. οὕτω δὲ καὶ δι᾿ ἐλπίδα κακοῦ τινὸς βάδην περιπατῶν καὶ ὡς οὐκ ἂν ἐϑέλῃ. καὶ χεῖρα δέ τις 

ἐπιβαλὼν ἔ ἔργῳ πρὸς βίαν e λοτρίᾳ εἴποι ἂν χειρὶ πρᾶξαι. οὐκ ἀφέξ ται δὲ τοιαύτη ἔγνοια οὐδὲ ὁ 9g ϑαλ- 

μοῦ, ὅτε βλέπει ὃ ἃ μὴ βούλεται. ἴσως δὲ τὸ, γναϑιμοῖς ἐγέλων ἀλλοτρίοις, xci δμοιόν ἐστι τῷ, ἀχρεῖον 

ἔγελασεν, 0 ἐπὶ τῆς Πηνελόπης εἴρηται. Τὸ δὲ) γελοίων πλεονασμὸν ἔχει τοῦ ἰῶτα, ὡς ἀπὸ τοῦ γελόων, 

3o ἤγουν ἐγέλων γενόμενον " ἔστι 750 γελόω δῆμα, ὡς ὁρόω, βοόω καὶ τὰ τοιαῦτα. διὸ καὶ γελόωντες 

ἐρεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς" καὶ, αὐτὰρ ἐγὼ γελόω xai τέρποιιαι" καὶ προϊὼν δὲ αὐλϑις γελοίωντες εἴποι χατὰ 30 

ὅμοιον πλεονασμὸν, οἷα μὴ ἔχων εἰπεῖν γελώωντες μετὰ ἐχτάσεως τῆς ÀO συλλαβῆς. τὰ γὰρ διὰ τοῦ ὥω 

ὑπὲρ δύο συλλαβὰς βαρύτονα μαχροῦ ϑέλει ἔχειν τὴν προπαραλήγ ουὐσαν, ὡς τὸ μαιμώω, ἡβώω. τὸ 

δὲ γελόω βραχείᾳ συλλ αβῇ προπαραλήγεται" ὅϑεν διὰ προσϑήκης τοῦ ἰῶτα ἢ τῆς παραληγούσης ἔχτασις 

γίνεται ὁμοίως τῷ, ἠγνόησαν, γνοίη σαν, καὶ TO, ἀλοῶ, ἀλοιῶ" οἷον, ὀστέον ἄχρις ἀπηλοίησε: χαὲ 

TOP τοιούτοις. (Vers. 348.) "linoqópvzre δὲ χρέα τὰ αἱμοβαφῆ, ὁποῖα καὶ τὰ ὠμά. συγκέκοπται δὲ 

ἡ λέξις iz τοῦ αἱματοφόρυχτα" ἄλλως γὰρ παρὰ τὸ αἷμα αἱμαφόρυχτα ὠφειλεν εἶναι. τοιοῦτον δὲ καὶ 

τὸ αἱμόῤῥυτον χαὶ τὸ αἱμοβαφὲς καὶ αἱ παρὰ τῷ -Τυκόφρονι αἱμόφυρτοι μάχαι. δῆλον δὲ καὶ ὅτι 

τὰ αἱματηρὰ σύμβολα οὐδέν τι δηλ οὔσιν αἴσιον, οὔτε τὴν ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ, οὔτε τὰ κατὰ ἔμφασιν" ὧν τοῦ 

4o μὲν δήλωσις αἱ ἐν ᾿Ιλιάδι αἱματόεσσαι ψιάδες χαὶ τὰ κατ᾿ αὐτὰς, τοῦ δὲ 5 ἐνταῦϑα μαντικὴ ϑεωρία, 

συμφωνεῖ δὲ τῷ τοιούτῳ λόγῳ καὶ παροιμία λέγουσα ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων τὸ, πρότεροὐ' αἷμα ὕσει ἤ περ 

δηλαδὴ τὸ δὲ τι γενήσεται. ( Vers. 352.) Τὸ δὲ εἰλύαται ἀντὶ τοῦ, χεχαλυμμέναι εἰσὶν, ὡς ἀπὸ τοῖ 

εἰλύω" ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸ ἐπειλύω χαὶ εἰλυὸς ὃ φωλεός. τὸ μέντοι εἰλύω ἐκ "τοῦ εἰλῶ γίνεται χατὰ παρα- 40 

γωγήν. ἔοικε γάρ πως χρύνψει καὶ ἡ εἴλησις. (Vers. 555.) Τὺ δὲ, οἰμωγὴ δέδηε, τὸν ἐκ πολέμου δηλοῖ 

ϑοῆνον. ἀπὸ τοῦ δαίω γὰρ τὸ δέδηεν, ὅϑεν xoi δαὶς καὶ δηὶς ὁ χαυστερὸς πόλεμος, εἴτουν πυρύεις, 

ἤδη δὲ καὶ πύρινγος κατὰ τὸ, πύρινος πόλεμος σφοδρὸς πάνυ Ῥωμαίων πρὸς Κελτέβηρας καὶ ἀδιά- 
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λειπτος. ( Vers. 354.) Περὶ δὲ τοῦ ἐῤῥάδαται, οὗ ῥάξζω τὸ ϑέμα, καὶ τίνες αἱ μεσόδμαι, προδεδήλω- 
ται ἐν τῷ ῥάσατε. δῆλον δ᾽ ὅτι ὃ τὸ ἐρηρέδαται γνοὺς, ὃ ἐν τοῖς φϑάσασιν dud, ἐκεῖϑεν εἴσεται 
χαὶ τὴν κίνησιν τοῦ ἐῤῥάδαται. “Ἡρακλείδης δὲ ἀκριβέστερόν τι τῶν ἐχεῖ γὲγ ραμμένων παραδιδοὺς 
διὰ χκαϑαροῦ ἐκφέρεσίϑαι λέ; yu nid vrrixa Ἰωγικὰ κατὰ τὴν παρατέλευτον, τὸ κεχλέαται, vé ἑνοξαται» 
ἑἵαται διὰ διφϑόγγ ου, καὶ ἥαται διὰ τοῦ qure, χαὶ ὅσα τοιαῦτα, ὧν καὶ ἡ ̓Ιλιὰς μέμνηται. ὕσα δὲ τῇ 
δὰ συλλαβὴ παραλήγονται, σύμφωνον πρὸ τοῦ ἄλφα ἔχειν quein; ἀρχτικὸν τῆς τελευταίας TOU ἐνεστῶ- 
τος. τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ ἐρείδω  ἐρηρέδαται ὀρϑῶς εὐοδοῦται" ἐπὶ δὲ τοῦ ὀνομάζω ὠνομάδαται, xai 
ῥάξζω ἐῤῥάδαται οὐχ ἄλλως ἂν ἔχοι egDeient; εἰ μὴ διὰ τὴν τοῦ ζ πρὸς τὸ δ᾽ συγγένειαν τὴν; μυρια- 

δο χοῦ φαινομένην, ἵνα ἢ ὡς πὲρ ἐξ ὀρϑοῦ ἐρείδω ἐρηρέδαται, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ δῆϑεν ὁ ὀνομά Ἄδω xa 
ῥάδω ὠνομάδαται καὶ ἐῤῥάδαται. λέγει δ᾽ ἐκεῖνος χαὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ῥαίνω γενέσϑαι τὸ ἐῤῥάδα- 10 
ται. ἣν γὰρ ἄν, φησιν, ἐῤῥάναται τοῖχοι, ἵνα ἣν πρὸ τοῦ ταί τὸ V τὸ ἀρκτικὸν τῆς τελευταίας TOU 
ἐνεστῶτος, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ἐρηρέδαται. ( Vers. 558.) Ὅτι μαντευσαμένου, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ Θεοκλυ- 
μένου οἱ μνηστῆρες, πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασαν. (Vers. 360.) Εὐρύμαχος δὲ καὶ λαλεῖ σχωπτιχῶς 
τὰ εἰχότα εἰπών" ἀφραίνει ξεῖνος νέον ἄλλοθεν ἐλϑὼν, ὡς εἴ πὲρ δηλαδὴ πάλαι ἦν ἐλϑὼν, ἐφρόνει 
ἂν ἡμῖν συναναστραφείς. ἀλλά μιν αἶψα γέοι δόμου ἐχπέμψασϑε Spade. εἰς ἀγορὴν ἔρχεσϑαι, ἐπεὶ 

τάδε νυχτὶ ἐΐσχει. xci ὃ Θεοχλύ ἱυμένος, (Vers. $64.) Εὐρύμαχέ, φησιν, οὔ τὶ σὲ ἄνωγα ἐμοὶ πομπῆας 
ὀπάζειν. εἰσί μοι ὀφϑαλμοί τὲ x«l οὔατα xci πόδες ἄμφω ( Vers. 566.) xoi γόος ἐν στήϑεσσι τετυ- 
γμένος οὐδὲν ἀεικὴς, ὥστε δηλαδὴ xal ἀφραίνειν με, τοῖς ἔξειμι ϑύραζε, ἐπεὶ νοέω χακὸν ὕμμιν ἐρχό- 
μένον, τὸ μὲν οὔ τις Aneng y, ῃ οὐδ᾽ ἀλέακιτο ἀνδρῶν , οἱ ἀνέρας ὑβρίζοντες ἀτάσϑαλα μηχανάασϑε, 
(V ers. 575.) ) χαὶ ὃ μὲν οὕτως εἰπὼν ἐξῆλϑε χαὶ ἀφίκετο εἰς τὸν προῤῥηθέντα Πείραιον" ἀποστερήσας 20 
μὲν συμμάχου τὸν Ὀδυσσέα, δηλώσας δὲ 0, pog τῷ Ὀδυσσεῖ, 0 περ ἐκεῖνος ἤϑελε. καὶ εἶχε μὲν ὃ ποιητὴς 

60 μιεϑοδεῦσαι, παραμεῖναι τῇ μάχη καὶ τὸν Θεοχλύ" μένον, οὐκ ἐϑέλει δὲ, μὴ καὶ δόξῃ ᾿Οδυσσεὺς περιγε- 740 
γέσϑαι τῶν μνηστήρων πλήϑει συμμάχων. εἰπὼν οὖν ὁ μάντις ὕσα φίλα τῷ Ὀδυσσεῖ, ἄπεισι" χαὶ 
οἱ μνηστῆρες πάλιν γελῶσιν, Ὁμήρου xai τοῦτο πιϑανῶς πρὸς τῷ τέλει τῶν κατ᾽ αὐτοὺς πλάσαντος, 

ἵνα ὄλεϑρος αὐτοῖς ἐπέλϑοι μὴ ὅτι γε κακόν τι χαραδοχοῦσιν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπεγγελῶσιν εἴ τι χαχὸν 

ἀκούσουσι. διὸ χαὶ παρασημειώσεται ἐν τῷ τέλει τῆς ῥαψῳδίας, ὅτι τὸ μὲν δεῖπνον αὐτοῖς γέλωτας 
εἶχεν, ὁ δὲ δόρπος οὐκ àv εὔχαρις. (Vers. 361.) "Upa à vo, syiuludatte ϑύραζε, παϑητιχῶς νῦν 

18962; εχϑέν" ἐν ἄλλοις γὰρ xai ἐνεργητιχῶς φράξεται. ( Vers. $65.) Ev δὲ "τῷ, εἰσί μοι, ὀφϑαλμοὶ καὶ 
οὔατα καὶ πόδες ἄμφω xci νόος , καὶ ἀστεῖος xci γοργὸς ὁ λόγος. λέγει γὰρ, ὕτι εἰσὶ μοι ὀφϑαλμοὶ 
ὥστε οὐκ ἐϑέλω “πομπῆας" εἰσί μοι οὔατα διὸ ἀκούσας, ὡς TOL AT ἄπειμι" εἰσί μον xci πόδες 3o 

ug 9, οὐ μὴν εἷς ; ὥστε χαὶ οὕτω πομποῦ τὲ οὐ δέομαι. χαὶ ἔξειμι δὲ ϑύραζε βαδιστικῶς" ἔστι δέ μου 
xci νόος, οἷα μὴ ἀφραίνοντι, δι᾿ οὗ νοέω καχὸν, ἐξ οὗ πάντες οἰχήσεσϑε. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ οὔατα 
᾿Ιωνιχὴν ἐπένϑεσιν ἔχει τοῦ v εὐϑεῖα γὰρ αὐτοῦ ἑνικὴ ὕας zc ᾿Ἡρῳδιανὸν, ὡς φύας. διὸ καὶ συναι- 
ρεϑέντα εἰς φῶς χαὶ ὡς, ἃ δὴ μόνα ἐν οὐδετέροις εἰς ὡς λήγει, διὰ τοῦ ταῦ κλίνεται. ( Vers. 566.) 

Τὸ δὲ, οὐδὲν ἀεικὴς, πρὸς τὸ τετυγμένος χολλᾶται, ἵνα εἴη νοῦς οὐ τετυγμένοι, ἀεικής. Καὶ σημείωσαι, 
ὡς ἔνϑα κεῖται μόνον τὸ τετύχϑαι ἡ ἢ τὸ τετυγ μένος, τοιοῖτόν τι χαὶ ἐκεῖ ἔξωϑεν προσυπαχούεται" οἷον 

τετύχϑι «t, οὐδὲν ἀεικῶς, καὶ τετυγμένα, οὐδὲν ἀειχῆ" ἵνα εἴη ταυτὸν τὸ εὔτυχτος καὶ τὸ τετυγμένος 
οὐδὲν ἀειχής. ( Vers.368.) Τὺ δὲ, οὐχ᾽ ὑπεχφύγῃ οὐδ᾽ ἀλέαιτο, τὴν αὐτὴν δηλοῦσιν ἔννοιαν, διπλω- 

10 ϑεῖσαν πρὸς ἔνδειξιν τῆς τῶν μνηστήρων πανωλεϑρίας. (Vers. 570. ) Τὸ δὲ, ἀτά"σϑαλα μηχανάασϑε, 

διὰ σαφήνειαν ἐσχημάτισται" ἄλλως γὰρ ἦν εἰπεῖν καὶ ὕτι οὔ τις ὑπεκφύγῃ ἀνδρῶν, οἱ ἀτάσϑαλα 4o 

μηχανόωνται. ( Vers, 362.) ᾿Ιστέον δὲ ὕτι iv TO, ἐπεὶ τάδε νυκτὶ ἐΐσκει, ἐοίκασι νομίζειν οἱ μνηστῆρες 

οἴνῳ σφάλλεσθαι τὰς ὄψεις τῷ Θεοκλυμένῳ. ἐπεὶ καὶ ἀληϑῶς πλανᾷ ὁ πολὺς οἶνος τὰς τῶν μεϑυόντων 
Oy: t9, ὡς x«i πρὸ τούτων γέ, φάπται. χαὶ τοῦτο δηλῶν ᾿Ανάχαρσις, ἠστείσατο ἐν συμποσίῳ τὸ A053 
ρύμεγον. ἀκούσας γὰρ ὑπό του τῶν συμπινόντων, ὡς αἰσχρὰν γυναῖκα yide y égn* πάνυ ye κἀμοὶ 
δοκεῖ" ἀλλά μοι ἔγχεον, ὦ παῖ, ποτήριον ἀκρατέστερον, ὕπως αὐτὴν καλὴν ποιήσω" δὲ εικνύς, φασιν, 

ὡς ψευδεῖς δόξαι roig μεϑύορυσιν ἕπονται. | (Vers, 375.) Ὅτι ἠϑοποιῶν᾽ Ὅμηρος , τί ἂν εἶπον οἱ γελοία- 
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σταὶ μνηστῆρες κατὰ τῶν τοῦ Τηλεμάχου ξείνων, πρῶτα μὲν ϑαυμάζειν αὐτοὺς ἔφη ἐπὶ τοῖς ξείνοις 

τοῦ Τηλεμάχου γελύωντας" εἶτα φησὶν, ὡς οὕτως ἂν τις εἶπε" Τηλλέμαχε, (Vers. 576.) οὔ τις σεῖο 20 

καχοξεινώτερος ἄλλος, ἤγουν xexüv ξείνων ὑποδοχεύς " οἷον μέν τινα τοῦτον ἔχεις ἢ ἄγεις ἐπίμαστον 

ἀλήτην, σίτου καὶ οἴνου χεχρημένον, οὐδέ τι ἔργων ἔμπαιον οὐδὲ βίης, ἀλλ αὕτως ἄχϑος ἀρούρης. 

ἄλλος δ᾽ αὖ οὗτος ἀνέστη μαντεύεσθαι. (Vers. 381.) καὶ ἐπεὶ οὐδέν τι πλεῖον εἰπεῖν ἔχει τῶν ἤδη σκω- 

πτιχῶς ἐπὶ τῷ Θεοκλυμένῳ ῥηϑέντων, ἐπάγει χερδαλέαν ἀξίωσιν ταύτην" ἀλλ᾽ εἴ μοι πείϑοιο, τό κεν 

πολὺ κέρδιον εἴη" τοὺς ξένους iv νηὶ βαλόντες ἐς Σικελοὺς πέμψωμεν, ὅϑεν καί τοι ἄξιον ἄλφοι. καὶ 

αὐτοὶ μὲν οὕτως. (Vers. 584.) 0 δ᾽ οὐκ ἐμπάζετο "μύϑων: πάνυ γὰρ ἤδη περιφρονεῖ αὐτούς. 50 

( Vers. 385.) ἀκέων δὲ πατέρα προσδέρκεται, πότε ἂν μάχης κατάρξηται, ἣν καὶ ἐχεῖνος ἤδη σκέπτεται. 

741 (Vers. 381.) Σημείωσαι δὲ ὡς οἱ μὲν μνηστῆρες οὕτως ἐξουϑενοῦσι τὸν ξεῖνον ᾿ὈὨἈδυσῆα αὐτὸς δὲ, 

ὅτε διοϊστεύσει τοῦ σιδήρου, ἐρεῖ: Τηλέμαχε, οὔ σε ὃ ξεῖνος ἐλέγχει καὶ τὰ ἑξῆς. Περὶ δὲ τῆς γραφῆς τοῦ 

καχοξεινότερος εἴτε διὰ τοῦ ὦ μεγάλου εἴτε καὶ διὰ μικροῦ ἡ προπαραλήγουσα, ἱκανῶς ἑτέρωϑι προδε- 

δήλωται. (Vers.377.) ᾿Επίμαστος δὲ ὃ ἐπαίτης ὡς τροφὴν μαστεύων, 0 ἐστιν ἐπιζητῶν. διὸ ἑρμη- 

γεύων ἐπάγει" σίτου καὶ οἴνου χεχρημέδνος, οὗ ἀνάπαλιν ἔχει ὃ σίτου καὶ οἴνου κεχορημένος. 4o 

(Vers. 579.) Ἔξμπαιος δὲ ὃ ἔμπειρος καὶ ἐντριβὴς, παρὰ τὸ παίω, ὃ πολλοῖς δηλαδὴ προσπεπαικὼς 

πράγμασι. καὶ νῦν μὲν ἐν ἀρχῇ στίχου ἡ λέξις κειμένη δόξοι ἂν συστέλλειν τὴν παραλήγουσαν κατὰ 

λόγον δακτύλου ποδός" ἐν δὲ τῇ ἑξῆς ῥαψῳδίᾳ ἐν τῷ, κακῶν ἔμπαιος ἀλήτης, ἔχδηλος ἡ διὰ διφϑόγ- 

jov γραφή" διὸ καὶ ἐνταῦϑα οὕτω γραπτέον καὶ μετρητέον τὴν λέξιν κατὰ πόδα σπονδεῖον ἐκ συνιζή- 

σέως. Τὸ δὲ, ἄχϑος ἀρούρης, παροιμιῶδες μέν ἐστιν" ὑποδηλοῖ δὲ τὸν βουγάϊον. (Vers. 583.) Ἂν 

20 δὲ τῷ, ἐς Σικελοὺς πέμιψωμεν, ὕρα ὡς ἐγίνωσχον οἱ παλαιοὶ τοὺς Σικελούς. διὸ εἴ περ ἐχεῖ πλανᾶσϑαν 

τὸν Ὀδυσσέα ἱστορικῶς ἐδόξαζε καὶ ὃ ποιητὴς, εἶχεν ἂν ἐπισημήνασϑαι καὶ οὐκ ἂν ἐσίγησε. νῦν δὲ, 

ὡς καὶ προεῤῥέϑη, ἑκὼν τερατευόμενος ποιητιχώτερον, ἐξετόπισε τὴν πλάνην. καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ 

Σιχελὴ γραῦς ἱστορεῖται γυνὴ τοῦ Δολίου. διαφορὰν δέ τινές φασι Σικελιωτῶν xai Σικελῶν τὸ τοὺς μὲν 

“Ἕλληνας, τοὺς δὲ βαρβάρους εἶναι. φησὶ γοῦν Αἴλιος Διονύσιος, ὅτι ᾿Ι"ταλοὶ μὲν οἱ βάρβαροι, dra- 

λιῶται δὲ οἱ ἐπῳκηκότες “Ελληνες τὴν ᾿Ιταλίαν. οὕτω χαὶ Σικελοί φησι καὶ “Σικελιῶται διαφέρουσιν. 

οὐχέτι δὲ ἀνάλογον Θεσσαλοί, φησι, καὶ Θεσσαλιῶται πρὸς ἀλλήλους ἔχουσιν, ἀλλ ἐκ τοῦ ἐναντίου 

σχεδόν. ἔϑνος γάρ τι τῶν ὑπεροικούντων τὴν Θεσσαλίαν βαρβάρων Θεσσαλιῶται καλοῦνται. "Ioréov δὲ 

ὅτι οἱ Σικελοὶ καὶ Σικανοὶ δοχοῦσι λέγεσϑαι, ἐπεὶ καὶ ᾿ Ηρόδοτος Σιχανίαν ἔοικε τὴν νῦν Σικελίαν 

λέγειν. Διόδωρος μέντοι διαφορὰν τούτων οἶδεν ἐν οἷς λέγει, Σικανῶν καὶ Σικελῶν. Τὸ δὲ, ἄξιον 

80 ἄλφοι, ἢ) οὐδετέρως ἀντὶ τοῦ, εὑρήσει τὸ ἄξιον, ἤγουν τὴν ἀξίαν τιμὴν, ἢ κατὰ γένος ἀρσενικὸν ἐλλεε- 

πτιχῶς. τὸ γὰρ τέλειον, ἄξιον ὦνον ἄλφοι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἔκειτο. “Ὅτι δὲ τὸ ἄξιον καὶ ἐπὶ τοῦ 

εὐώνου ἔχειτο παρὰ τοῖς ὕστερον ᾿Αττικοῖς, δηλοῖ σαφῶς καὶ ὃ κωμικὸς ἔν τε ἄλλοις καὶ ἐν τῷ, ἀξιωτέ- 

ρὰς ἀφύας, ἤγουν εὐωνοτέρας. δῆλον δὲ ὅτι πρὸς ἐχφόβησιν ἐνταῦϑα ἐξεφωνήϑησαν οἱ Σικελοὶ, ὡς 

καὶ πρὸ τούτων ὃ Eyeroc τῷ ἤίρῳ. εἰχὸς δὲ καὶ ἐμπορικοὺς τὰ τοιαῦτα εἶναι τοὺς Σικελοὺς, ἴσως δὲ 

xci ἀνδραποδιστάς. (Vers. 387.) Ὅτι ἀναγκαίως ἡ σοφὴ Πηνελόπη κατάντηστιν ϑεμένη περικαλλέα 

δίφρον ἀνδρῶν ἐν μεγάροις ἑκάστου μῦϑον ἄκουε. πλάττει δὲ ὁ ποιητὴς τοῦτο ἐπίτηδες, ἵνα μαϑοῦλσα 60 

τὰ λαλούμενα ἐπισπεύσῃ τὸν διὰ τῶν πελέκεων ἄεϑλον, καὶ οὕτω γένηται τὸ ἔργον τάχιον. Τὸ δὲ κατάν- 

Tori» δηλοῖ μὲν τὸ ἀντικρύ, φασι, τοῦ ἀνδρεῶνος. πλεονασμὸν δὲ τοῦ σίγμα ἔχει ὁμοίως τῷ, προ- 

μνηστῖνοι, διὰ τὸ καλλιφωνότερον. ἄλλως γὰρ οὐκ ἀναγκαίως ἔχει τὸ σίγμα, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, ἐναν- 

4o τητος ἐδωδὴ" καὶ τὸ δυσάντητος, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτο. ( Vers. 390.) Ὅτι προαναφωνῶν οἷα 

πείσονται πρὸς ἑσπέραν οἱ μνηστῆρες φησί" δεῖπνον μὲν τοὶ γε γελοίωντες τετύχοντο ἡδύ τε καὶ μεένοξυ- 

zig, ἐπεὶ μάλα πόλλ᾽ ἱέρευσαν" δόρπου δ᾽ οὐκ ἄν πως ἀχαρίστερον ἄλλο γένοιτο, οἷον δὴ τάχ᾽ ἔμελλε 

καρτερὸς ἀνὴρ "ϑήσειν καὶ 5 παρ᾽ αὐτῷ diva φρόνησις. πρότεροι γάρ, φησιν, ἀεικέα μηχανόωντο' 001897 

ἕνεχεν δηλαδὴ καὶ ὥλοντο οἷα κακῶν προχατάρξαντες. (Vers. 591.) Καὶ ὅρα τὸ, ἐπεὶ μάλα πολλὰ 

ἱέρευσαν" ἐξ ὧν ov μόνον τὸ δεῖπνον ἡδὺ καὶ μενοεικὲς, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἡδὺ γελόωντες διά τε τὸν κόρον, 

ὡς καὶ προδεδήλωταιγ καὶ διὰ τὴν ὡς εἰχὸς μέϑην" ἃ δὴ καὶ αὐτὰ ἔχει τι συλλαβέσϑαιε τοῖς μνηστῆρσι 

Hh 2 

ον o 
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πρὸς τὴν ῥηθεῖσαν ὠχρίασιν καὶ τὸ ἄλλως εἰδεχϑὲς, ἅ περ ὁ Θεοκλύμ ἕνος παρεσημειώσατο. (Vers. 590.) 
To δὲν γελοίωντες τετύκοντο; βέλτιον οὕτω γράφειν. εἰ δέ που γράφεται. γελώωντες διὰ τῶν δύο μεγά- 
λων ὦ, νοητέον τὴν οἱ δίᾳ ϑογγον τοῦ γελοίωντὲς τραπῆναι εἰς ὦ μέγα ὁμοίως τῷ, ἀγκώνη, 

ἀγκοίνη, καὶ τοῖς ὁμοίοις. (Vers. 392.) dyapiarigov δὲ τὸ ἀηδέστερρν." οὗ ὁ τύπος ὡς τὸ λαλίστερον 
καὶ κλεπτίστερον. δῆλον δὲ ὅτι ἀντίχειται τὸ ἡδὺ, τουτέστι τὸ χαρίεν, πρὸς τὸ ἄχαρι" διὸ χαὶ ἐνταῦϑια 
ἡδὺ μὲν τὸ δεῖπνον, ὃ δὲ δόρπος ἄχαρις. 

ib TUgEUO wvEO pesceveeyposs Nagy Caro "propt yy os 742 

; PA DQIAIAÀ x 

“Πηνελόπη τῷ τείνοντι τὸ τόξον ὁμολογεῖ τὸν ἑαυτῆς γάμον. ᾿Οδυσσεὺς δὲ Εὐμαίῳ χαὶ Φιλοιτίῳ 
ἐντειλά ἰάμενος περὶ τῆς τῶν ϑυρῶν ἀσφαλείας αὐτὸς ἀφίησι τὸ βέλος διὰ τῶν πελέκεων, ἄλλου τεῖναι τὸ 10 

τόξον μὴ δυνηϑέντος. 

20 ΟΔΥΣΣΈΕΈΙΑ͂Σ d. OMHPOY PAWDQIAI .. 

( Vers. 1.) Ὅτι ἐξ ὧν, ὡς ἀνωτέρω ἐῤῥέϑη,, ἔγνω ἡ Πηνελόπη χκατάντηστιν καϑημένη ἀνδρῶν, 
φρονεῖ. διὰ τῆς κατ᾽ ἀλληγορίαν ἐν αὐτῇ ᾿ϑηνᾶς, τόξον μνηστήρεσσι, ϑέμεν πολιόν τὲ σίδηρον 
ἐν μεγάροις Ὀδυσῆος, ἀέϑλια xoi φόνου ἀρχήν. (Vers, 3.) διὸ ἐκ τοῦ, τόξον ésta τόξου ϑέσις 
ἡ παροῦσᾳ ῥαψῳδία ἐπιγράφεται. JloAióg δὲ σίδηρος. ὃ λευχός, φασιγ τῇ σμήξει: ἢ ὁ πολιτικὸς, 

30 ἢ ὃ ἔντιμος, 1) ὁ "πολὺς, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται σαφέστερον. λέγει δὲ νῦν σίδηρον τοὺς προῤῥηϑέν- 

τας πελέχεας. (Vers. 4.) TO δὲ ἀέϑλιον ovy ὑποκοριστικὸν ἀλλὰ παράγωγον; ὁμοίως τῷ, ἴσχνος 

ἔσχνιον. μετ᾽ ὀλίγα οὖν ἐρεῖ" λιπόντες ἀεϑλον. προαναφώνησις δὲ τὸ, xci φόνου ἀρχὴν, ἵνα λέγῃ TL 

οὐκ Gt Aog ἐστι τὸ τόξον, ὡς ἡ Πηνελόπη καὶ οἱ μνηστῆρες ἐλπίζουσιν. ἀλλὰ φόνου καταρχή. γοεῖ δὲ 20 
διὰ τῆς αϑηνᾶς ἡ Πηνελόπη χρῆναι ἤδη ϑέσϑαι τόξον ἐπὶ γάμῳ, μὴ καὶ τραχυνομένων, τῶν τὲ μνηστής 

4o ρων τοῦ τὲ Τηλεμάχου μέγα τι γένηται κακόν. (Viens, 6.) Ὅτι ἐν τῷ εἵλετο, δὲ "alata" εὐκαμπέα χειρὲ 

παχείῃ καλὴν» χαλκεΐην, κώπῃ. δ᾽ ἐλέφαντος ἐπὴν, ἀρχαϊχὸν εἶδος xAnióog φράξει, χαὶ οὐ χατὰ τὰ 

ὕστερον τρυπώμενα εἰς πολλὰς ὁ ὁπάς. ἔστι δὲ καὶ τοιούτων χληϊίδων μέχρι χαὶ νῦν χρῆσις; δι᾿ ὀπὴς ϑύ- 

ρας ἐνειρομένων καὶ μεταγουσῶν τὴν ἔνδον σειρὰν ἐπὶ ἀνοίξει τῆς ϑύρας. (Vers. 7.) Χαλκείην δὲ οὐ τὴν 743 

ἐχ σιδήρου χατὰ τὸ, χάλκεα ὕπλα, ἀλλὰ τὴν αὐτόχρημα χαλκῆν. διὸ xci καλὴν αὐτὴν ἔφη; 0. καὶ 

μᾶλλον προκαλεῖται γραφὴν ἑτέραν τὴν ἔν τισιν ἀντιγράφοις, ἤγουν τὸ, χαλὴν χρυσείην. χρυσῷ 

50 γὰρ μάκλιστα οἰχεῖον τὸ καλόν. (Vers, 6.) Σ᾽ημείωσαι δὲ τὴν χλ yide χἀνταῦϑια ἐχτείνουσαν τὸ παρα- 
E Ótzpovov , ὡς χαὶ ἐν τῷ, ναῦς πολυκλήϊς χαὶ ταῖς ἀπὸ τούτων κινήσεσι. (Vers. 7.) Κώπην 
δὲ ἐλεφαντίνην τὴν λαβὴν λέγει, τοιαύτην οὖσαν διὰ τὸ τιμιώτερον" αἱ γὰρ λοιπαὶ ξύλινοι, ὡς 3o 
εἰχός. οὔκουν ἐπὶ ξίφους μόνου ἡ χώπη, ἀλλ ἰδοὺ xci ἐπὶ τῆς δρεπανοειδοῦς ταύτης χληΐδος τῆς καὶ 
διατοῦτο εὐκαμπέος ῥηθείσης" ἐπεὶ xci δρέπανόν που πρὸ τούτων εὐκαμπὲς ἔφη ὃ ποιητής. 

6o ( Vers. 6. ) To δὲ, χειρὶ παχείῃ, ἁπλῶς οὕτω κεῖται παραῤῥιφὲν ἐπὶ τῇ Πηνελόπῃ" ἀν" δρὶ γὰρ, μᾶλ- 
λον) γενναίῳ ἐπιπρέπει ἡ παχεῖα χεὶρ, γυναιχὶ δὲ τὸ λευκώλενον καὶ ῥοδόπηχν xci εἴ τι τοιοῦτον. διὸ 

«ci xcrà ἀχυρολεξίαν οἱ παλαιοὶ ἐνταῦϑα χεῖσϑαι τὴν, λέξιν φασὶν, ὡς χαὶ ἐν Mad πλατύτερον,. 

1898δεδήλωται. ( Vers. 2.) εἰ δὲ δαΐφρων ἡ ἡ Πηνελόπη ἐῤῥέϑη, που. ὡς "ἀνδρεία γυνὴ, ἁρμόττει ἂν αὐτῇ 
διατοῦτο καὶ ἡ παχεῖα χεὶρ διὰ τὸ τοῖς ἀνδρείοις τοιαῦτα ὡς ἐπιπολὺ τὰ ἀκρωτήρια εἶναι. (Ν᾽ 6.8.9.) 

Ὅτι D denos ἔσχατος καὶ ἐνταῦϑα τὸ ταμιεῖον" ὃ xci βασιλιχόν ἐστι διὰ TOV βασιλέα ᾽Οδυσσέα, 
ἐν ᾧ, φησὶ, χειμήλια κεῖτο ἄναχτος, χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος." οἷς ἀνάλογον 
καὶ κα καὶ ἡ κλείς. (Vers, 11.) ἔνϑα p τόξον ἔκειτο παλίντονον, περὶ οὗ καὶ ᾿Ιλιὰς duoi; ἠδὲ φὰρέ- 4ο 

Ἰοτρὴ (o0óxog. ( Vers, 12,) πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν στονόεντες ὀΐστοί. πλάττει δὲ μετ᾽ ὀλίγα "ἐν τῷ τοιούτῳ 744 
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ϑαλάμῳ xci ὑψηλήν τινὰ σανίδα, (Vers. 51.) ἔνϑα χηλοὶ ἕστασαν" ov μεγάλαι δηλαδὴ τινες". ἐν αἷς 

ϑυώδεα εἵματᾳ ἔκειτο, χειμηλιοίμενα δηλαδὴ καὶ αὐτά. ( Vers. 10.) εἰ καὶ ὃ ποιητὴς ἐν τῷ, χαλκός τε 

χρυσός τε καὶ σίδηρος, ἐσιγησὲν αὐτὰ, ὥς πὲρ ἴσως καὶ ἄργυρον καὶ ἕτερά τινα, οἷα δηλῶν κανταῦϑα 

ἐξ ὀλιγων τὸ πᾶν. ἐπὶ ταύτης δὴ τὴς σανίδος βᾶσα ἡ {Π|νελόπη, (Vers. 55.) ἔνϑεν -ὀρεξαμένη ἀπὸ 

πασσάλου αἴνυτο τόξον αὐτῷ γωρυτῷ, ὃς οἱ περίκειτο φαεινός. ἑξομένη δὲ χαταῦϑι, φίλοις ἐπὶ γούνασι 

Quoc, xÀ«it μάλα λιγέως, ἐκ δ᾽ dose τόξον κἄναχτος. (Vers. 57.) ἐπεὶ δὲ τάρφϑη πολυδακρύτοιο 20 

γόοιο διὰ τὴν, ὡς εἰκὸς, ἀνάμνησιν τοῦ ἀνδρὸς, ἦλϑεν εἰς τοὺς μνηστῆρας τόξον ἔχουσα £v χειρὶ 

παλίντονον 108, φαρέτρην; (Vers, 60.) ἡ zai. πάλιν λέγει πολλοὺς ὀϊστοὺς εἶναι, παρασημειούμενος 

τὸ πλῆϑος διὰ τὸ ἀναγχαιότατον ἐν τοῖς ἑξῆς εἶναι. (Vers. 11.) ὠιχονομικῶς δέ, φασιν, ἐν 

10 ϑαλάμῳ τὸ τόξον ἀπέκειτο, ἵνα τὲ μὴ ἀπόληται κείμενον ἐν τῷ ἀνδρῶνι πρᾶγμα τοῦτο, οὗ μάλιστα 

χρήζει ὁ νῦν καιρὸς, καὶ ἵνα μή. τι πάϑῃ ἀμεληϑὲν ἢ περὶ τὴν νευρὰν ἢ κατά τι ἕτερον μέρος" πρὸς 

δέ γε τὸ πιϑανῶς φαινόμενον ἀπόκειται τὸ τοιοῦτον τόξον ὡς ξένιον ἐπὶ μνήμῃ φιλίας χατὰ ἔϑος 50 

ἀρχαῖον. πόϑεν δὲ τῷ Οὐδυσσεῖ περιῆλϑεν εἰς ξένιον, ἐφεξῆς μετ᾽ ὀλίγα ῥηθήσεται. (Vers. 9.) Τὸ δὲ, 

κειμήλια κεῖτο, ἐτυμολογικῶς λαλεῖται. (Vers. 10.) Πολύκμητος δὲ σίδηρος ἴσως μὲν ὃ ἀκατέργαστος, 

περὶ ὃν πολλὰ ἔστι χαμεῖν, μάλιστα δὲ ὃ εἰς ἔργα χαλκευϑεὶς πολλῷ καμάτῳ. εἰ δὲ zc στονόεντα ξίφη 

εἰσὶ τὰ τοιαῦτα ἔργα, λέγεται τὰ τοιαῦτα πολύχμητος σίδηρος, δι᾿ οὗ πολλοὶ ἂν κάμοιεν, ὃ ἐστι ϑάνοιεν, 

χατα τὸ, εἴδωλα χκαμόντων. (Vers.12.) Τὸ δὲ ἰοδόκος ἴσως παροξύνεται διὰ τὸ μὴ Ἀδηλοῦν πάϑος 40 

ὁποῖόν τι χαὶ ἡ πρωτότοκος γυνὴ x«l ἕτερα τοιαῦτα. Τὸ δὲ, πολλοὶ δ᾽ ἔνεσαν ὀϊστοὶ, δηλωτιχόν ἐστι 

TOU, τίνα λέγει φαρέτραν, ὅτι «δηλαδὴ τὸ. δοχεῖον τῶν ὀϊστῶν: 0 φϑάσας διὰ μιᾶς ἐδήλωσε λέξεως, 

20 ἰοδόκον εἰπών. (Vers. 51.) Χηλοὶ δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὰ κιβώτια, ὡς καὶ ἐν Φαιακίᾳ. Θυώδεᾳ δὲ πόϑεν 

γίνεται. προδεδήλωται. ( Vers. 58.) Τὺ δὲ ὀρεξαμένη. ἀντὶ τοῦ ἁπλώσασα; ἀναταϑεῖσα᾽ ἐξ οὗ καὶ 

ὀργυιοῦσϑαι παρὰ «υχόφρονι. ᾿Εκ πασσάλου δὲ τόξον αἴρεται, διότι. καὶ πασσάλου ἀπῃώρηται, ὁμοίως 

τῇ προδεδηλωμένῃ τοῦ "Δημοδόκου φόρμιγγι. (Vers. 54.) Τὸ δὲ, αὐτῷ γωρυτῷ, ᾿Αττικῶς ἀντὶ τοῦ 50 

σὺν αὐτῷ γωρυτῷ. ἔστι δὲ γωρυτὸς, ὥς mov xoi προεδηλώϑη, ἡ τοῦ τόξου ϑήκη, ὡς χωροῦσα τὸ 

Qvrüv, 0 ἐστιν ἑλκυστὸν τόξον, ἵνα ἢ χωρυτὸς, καὶ μεταλήψει τοῦ γάμμα γωρυτός. δῆλον δὲ ὡς προῦ- 

πόχειται, χαϑὰ τοῦ ῥύσαι τόξον τὸ ἐρύσαι" ὡς 4γαϑίας" κχραταιαὶ αὐτῷ ἐρύσαι τόξον αἱ χεῖρες" 

οὕτω καὶ τοῦ ῥυτοῦ τὸ ἐρυστόν" ὅϑεν ἀφαιρέσει μὲν ῥυστὸν. ἀπελεύσει δὲ τοῦ σ᾽ ῥυτόν" χᾳατὰ τὸ, γνω-͵ 

στός, γνωτός" χαὶ, γνωστά κοὺχ ἄγνωστα" αὶ ἐκβολῇ τοῦ ἡμιφώνου, γνωτὰ χοὺκχ ἄγνωτα. οὕτω δὲ 

«ci Νήριστον ὕρος χατὰ τὸ ἀμφήριαστον, καὶ ἐκδρομῇ τοῦ σίγμα, Νήριτον. ὅτι δὲ ϑήκη καὶ; ὡς οἵ 

80 παλαιοί φασιν. ἔλυτρον τόξου ὃ γωρυτὸς, δηλοῖ οὐ μόνον τὸ, (Vers.54.) ὅς οἱ περίχειτο, ἑρμηνευτιυ- 

«Gg ῥηϑὲν ἀντὶ τοῦ πέριξ ἔχειτο καὶ περιεῖχεν ἐντὸς, ἀλλὰ χαὶ τὸ. ἐκ δ᾽ ἥρεε τόξον ἄνακτος: ἤλγουν 6o 

ἐξήρει καὶ ἐξέβαλλε γωρυτοῦ" 0 καὶ ὕμοιόν ἐστι TQ., ἐξείλετο ὀϊστὸν iv ᾿Ιλιάδι΄ τουτέστι τῆς φαρέτρης 

ἐξήγαγε. ταυτὸν γάρ τι. τὸ, ἐξήρει τόξον γωρυτοῦ, καὶ ἐξείλετο φαρέτρης ὀϊστόν. καϑεῖλε μὲν οὖν τόξον 

ἢ γυνὴ πασσαλόφιν αὐτῷ yapvrQ*. ἐξελοῦσα δὲ τὸν μὲν γῳρυτὸν. ὡς εἰχὸς ; ἀφῆκεν ἐκεῖ, γυμνὸν δὲ τὸ 

τόξον τοῖς μνηστῆρσιν ἤγαγεν. ἅμα δέ φησιν αὑτῇ, ( Mers. 61.) ai ἀμφίπολοι ἔφερον ὄγκιον, 1 ὀγκίον 

παροξυτόνως. ὃ καὶ ἐφερμηνεύων φησίν" ἔνϑα σίδηρος κεῖτο πολὺς καὶ χαλκὸς, (Vers. 62.) ἀέϑλια 

745 τοῖο ἄνακτος, ἤγουν τοῦ βασιλέως Οδυσσέως" ὡς ἐν τῷ τοιούτῳ κεῖσαι κατὰ περιοχὴν καὶ τοὺς δηλω- 

ϑέντας πελέκεας. ἔστι "δέ, φασιν, Oyxioy, ἀγγεῖον, ἐν ᾧ ἔκειντο ὄγκοι. λέγονται δέ, φασιν, ὄγκοι. οἱ 899 

πώγωνες τῶν ἀκίδων. χαϑὰ δηλοῖ καὶ τὸ. ὡς οἷδε νεῦρόν τὲ καὶ ὄγκους ἐχτὸς ἐόντας. (V ers. 61.) ἔστι 

40 δέ, φασι; καὶ ἡ λέξις αὕτη τῶν. ἅπαξ εἰρημένων παρὰ τῷ ποιητῇ, βουλόμενοι δὲ εἰπεῖν καὶ ὡς περιεκτικῇ 

λέξις ἐστὶ τὸ Oyziov, φράζουσιν͵ ἄλλως γλαφυρώτερον. ὅτι συναχτικόν ἐστι τῶν ὕγχων ἀγγεῖον, 06 

ΖΒ το, τὸ χρεωδόχον ἀγγεῖον. τοῦτο δὲ ἀναγκάζοι ἂν ἴσως τὸ Oyztov καὶ χατὰ τὸ χρεῖον γράφεσθαι. 

bars γε μὴν ὄγκιον ἡ ϑήκη.. φασὶ, τῶν ἀκίδων" xci εἴρηταί, (at, παρὰ τὸ ὀγχῶδες εἰναι. Ἰστέον 

δὲ ὡς εἰ καὶ ἑχρὴν προπερισπᾶσϑαι τὴν λέξιν. περιεχτικῷ τύπῳ κατὰ τὸ ᾧδεῖον καὶ τὸ μουσεῖον χαὶ τὸ 

προσεχῶς δηϑὲν zosiov, ἀλλ ἡ τῶν ἀντιγράφῳν, παράδοσις». μὴ ἔχουσα͵ οὕτως. οὐχ᾽͵ οἵα τέ ἐστε βίαν 

παϑεῖν. ἐν μέντοι ῥητορικῷ λεξικῷ εὕρηται τὸ ὕχκιον καὶ τῇ et διφϑόγγῳ παραληγόμενον, γράφει γαρ; 
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ὅτι ὄγχοι γωνίαι, καὶ Oyzciov ἀγγεῖον πλεχτὸν olov σπυρίς" ἐν ᾧ αἵ αἰκίδες τῶν βελῶν αἱ ucl ὕγχοι, ὡς 
ἐν ᾿Ιλιάδι. ὅϑεν ἴσως, φησὶ. καὶ ὄγκος, ὃ κατὰ ἀλαζονείαν δηλαδὴ, ἐξ οὗ ἐγκύλλεσϑαι τὸ καυχᾶσϑαι. 

το Ἰστέον δὲ ὅτι "καὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς ἑρμηνεύων τὸ 0yztov οὐκ ἀρκεῖται εἰπὼν, ἔνϑα σίδηρος ἔχειτο πολὺς 
καὶ χαλχός" ἀλλ᾽ ἐπήγαγεν, ἀέϑλια ἄναχτος, δηλῶν, ὅτι οὐχ᾽ ἁπλῶς σιδήρου καὶ χαλκοῦ δοχεῖον τὸ 
ὄγκιον, ἀλλὰ καὶ τῶν χρησίμων τοῖς ἢ κατὰ μάχην ἢ ἄλλως ἀεϑλεύουσιν:. ἔνϑα χαὶ ὅρα τὸ, σίδηρος 
πολὺς zal χαλχὸς, ὡς μὴ € ἀνάγχης ἀεὶ τοῦ σιδήρου παρὰ τῷ ποιητῇ ἀντὶ τοῦ χαλκοῦ νοουμένου. ἰδοὺ 
γὰρ ἐν τῷ νῦν δηλωϑέντι ὀγκίῳ καὶ σιδηρᾷ τινὰ ἔκειντο" ἔτι δὲ χαὶ χαλχᾶ, χρήσιμιε καὶ αὐτὰ εἰς ἀέϑλια: 
ὅτι δὲ ὄγκος οὐ μόνον, ὡς εἴρηται, ἀκὶς χαὶ ἀλαζονεία δὲ μεταφορικῶς, ἀλλὰ καὶ βάρος σταϑμητι- 
κὸν, οὐκ ἔστιν ἀμφιβαλεῖν. ἔχει δὲ καὶ χρήσεις ἡ τοιαύτη λέξις. τὸ δὲ ἐξογκοῦσϑαι καί τινα δηλοῖ ὄγκον 
εἶναι, σημαίνοντα διαπέτειαν καὶ ἄρσιν σωματικήν. ὅϑεν ἴσως καὶ ὃ xar! ἀλωζονείαν ὄγκος; ὁ φυσῶν 10 
καὶ ἐξαίρων τοὺς ἄφρονας. ( Vers. 13.) Ὅτι παρεμπλέχων. ὃ ποιητὴς καὶ ἐνταῦϑι εὐμεϑόδως ἵστο- 
ρίαν, ἵνα τὸν λόγον ἀνεγείρῃ 3x τῆς μονοειδοῦς ὑπτιότητὸς, διηγεῖται περὶ TOU προσεχῶς ῥηϑέν-: 
τος τόξου, ὅϑεν περιῆλϑε τῷ Ὀδυσσεῖ, καὶ ἄρχεται τῆς ἱστορίας οὕτω" ( Vers. 14.) τόξον καὶ φαρέτρη 
ἰοδόκος δῶρα, τά οἱ ξεῖνος «Ἰακεδαίμονι δῶκε τυχήσας Ἴζιτος Βὐρυτίδης, ἐπιείκελος ἀϑανάτοισιν" ὃν 

30 δὴ στίχον καὶ “ὑποκαταβὰς λέγει" τὼ δ᾽ ἐν Διεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήλοιϊν. | ( Vers, 17.) Ὀδυσσεὺς 
μὲν μετὰ χρεῖος, ἤγουν διὰ χρέος, 0 περ αὐτῷ πᾶς δῆμος ὄφειλε. (Vers.18.) μῆλα γὰρ ἐξ ᾿Ιϑάκης 
Διεσσήνιοι ἄνδρες ἄειραν, ληϊσώμενοι δηλαδὴ, νηυσὶ πολυκλύϊσι τριηκόσια ἠδὲ νομῆας. τῶν ἕνεκα ἐξε- 
σίην πολλὴν ὁδὸν ἠλϑὲν Οδυσσεὺς, παιδνὸς ἐών. ( Vers. 21.) πρὸ γὰρ ἧκε πατὴρ ἄλλοι τε γέροντες. καὶ 
αὕτη μὲν ἡ αἰτία τοῦ ἐξ᾿Ιϑάκης ὄντα τὸν Ὀδυσσέα ἐν Μεσσήνῃ εὑρεϑῆναι. (Vers. 22.) Ἴφιτος δέ, φησιν; 
ἵππους διζήμενος, αἵ οἱ ὕλοντο, δώδεχα ϑήλειαι, ὑπὸ δ᾽ ἡμίονοι ταλαεργοί. αἵ δή οἱ καὶ ἔπειτα φόνος 20 
καὶ μοῖρα γένοντο, ἐπειδὴ Διὸς υἱὸν ἀφίκετο καρτερόϑυμον φῶτα ' Ἡρακλῆα μεγάλων ἐπιΐστορα ἔργων» 
(Vers. 27.) ὅς μὲν ξεῖνον ἐόντα κατέάτανεν ᾧ ἐνὶ οἴχῳ, σχέτλιος, οὐδὲ ϑεῶν ὅπιν ἡδέσατο οὐδὲ τρά- 
πεξαν τὴν δὴ οἱ παρέϑηκεν, ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν" ἵππους δ᾽ αὐτὸς ἔχε κρατερώνυχας ἐν μεγάροισις 
(Vers. 351.) ταύτας τοίνυν, τὰς ῥηθείσας δηλαδὴ ἵππους, ἐρέων, τουτέστιν ἐρευνῶν, καὶ, ὡς ἀνωτέρω 
ἔφη, διζήμενος, ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ στίχους ὀχτὼ ἡ τῆς συντάξεως ἔστιν ἀπόδοσις, Ὀδυσῆϊ συνήντετο" 
δῶχε δὲ τόξον, ὃ πρὶν μὲν ἐφόρει μέγας Εὔρυτος" ( Vers.32.) αὐτὰρ ὃ παιδὶ χάλλιπεν ἀποϑνήσχων ἐν 

So δώμασιν ὑψὴλοῖσι. τῷ δ᾽ ̓ Οδυσσεὺς ξίφος ὀξὺ καὶ ἄλκιμον ἔγχος ἔδωκεν ἀρχὴν “ξεινοσύνης προσχηδέος" 
(Vers. 35.) οὐδὲ τραπέζῃ, τῇ κατ᾽ oixov, γνώτην ἀλλήλων" πρὶν γὰρ Διὸς υἱὸς ἔπεφνεν, ὡς ἐῤῥέϑη, 
τὸν Ἴφιτον, 0g οἱ τόξον ἔδωχεν " ὃ, χαϑὰ προεῤῥέϑη, οὔ ποτε Ὀδυσσεὺς ἐρχόμενος πόλεμόνδε ἡρεῖτο, 
τουτέστιν ἐλάμβανεν" ἀλλ: αὐτοῦ μνῆμα ξείνοιο φίλοιο χέσχετο ἐνὶ μεγάροισι, ( Vers. 1.) φόρει δέ μιν ὅο 
ἧς ἐπὶ γαίης. ὡς εἴ γε μὴ τοῦτ᾽ ἦν, ἀλλ᾿ ἐπὶ Τροίαν ἢγε καὶ αὐτὸ, οὐκ εἶχεν ἂν ἄρτι τοιοῦτον τόξον 
πιϑανεύσασϑαι, πάντων ἐν τῷ νόστῳ ἐχπεσὼν καὶ γυμνὸς αὐτὸς περισωϑείς. καὶ οὕτω μὲν ire. «p 6tv ὃ ποιητὴς, ὕπως ἐν Μεσσήνῃ συνήντησαν ὁ ̓ Ιϑακήσιός τὲ παιδνὸς Ὀδυσσεὺς καὶ ὁ Θετταλὸς Evgv- 
τίδης Ἴφιτος. εἴ ye Θετταλὸς xcd Ὅμηρον καὶ ὃ Ἑὔρυτος, ὡς δηλοῖ τὸ, οἱ δ᾽ εἰχὸν Τρίχκην καὶ ᾿1ϑώ- 
μὴν καὶ Οἰχαλίην πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος, ὃς xci φονεύδται 1j ὑπὸ ᾿“πόλλωνος, ἐπεὶ προεχαλεῖτο 
ἐχεῖνον εἰς τοξείαν, ὡς ἐν τοῖς Φαίαξιν ἐδήλωσεν ᾿Οδυσσεύς" ἢ ὡς oi νεώτεροί φασιν, ὑπὸ Ἡρακλέος 
διὰ τὸν τῆς ϑυγατρὸς ἐκείνου ᾿]όλης ἔρωτα, ὃν καὶ Σοφοχλῆς ἱστορεῖ. Τὰς δὲ ῥηθείσας ἵππους — 
Ἡρακλῆς, οὐχ αὐτὸς ἢ ληϊσάμενος ἢ ὑφελόμενος, ἀλλ᾽ ἑτέρωϑεν χλέμμα λαβών. : εὐτόλυχος γάρ, 
φασιν, ὃ “Ἑρμοῦ κλέψας τὰς Εὐρύτου ἵππους πέπραχε τῷ “Ἡρακλεῖ... ὃς Evovrog οὕτω φερωνύμως 

4ο καλεῖται παρὰ τὸ εὖ ῥύειν, Ü ἐστιν ἑλχύειν τὸ τόξον" 'ἄριστὸς γὰρ ἦν ἐν τοξόταις" ἐξ οὗ ῥύειν καὶ 4o 
ὃ γωρυτὸς, ὡς ἐῤῥέϑη, γίνεται. ( Vers. 33.) Ὅρα δὲ xarà τὴν ῥηϑεῖσαν ἱστορίαν, ὅτι ἀνέστρεψε καὶ 
αὐτὴν ὁ ποιητὴς οἰκείῳ ἔϑει ἀκολουϑῶν. ἦν γὰρ φύσει πρῶτον εἰπεῖν, διατί Ὀδυσσεύς τε ἐξ ̓ Ιϑάκης zm 
Μεσσήνην ἦλϑε χαὶ Εὔρυτος ἐκ Θετταλίας, xal οὕτω χαϑεξῆς προβῆναι. ὃ δὲ ἀναγκαίως προϑεὶς ὡς ἕν 
λόγῳ προτάσεως τὸ δῶρον σχεῖν τὸν Ὀδυσσέα τὸ τόξον ἐκ τοῦ ᾿Ιφίτου, εἶτα ὑποβάλλει τὰς ἀρχὰξ, A: 
βαλὼν ix περισσοῦ χάριν πολυμαϑείας καὶ τὴν πευὶ τῶν ἵππων ἱστορίαν καὶ τὴν τοῦ Ἡρακλέος ποιό- 
τηταὰ χαὶ ὑποϑήχην ntQi ξερίας, ὡς μὴ δέον ὃν ἐξαϑερίζειν αὐτὴν, καὶ ἀντίδοσιν αὖϑις ξίφους" τοῦ ἐξ 
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Ὀδυσσέως πρὸς τὸν Ἴφιτον" & xoi συμπεράνας ἐπιφέρει τὴν ἐξ ἀρχῆς πρότασιν τὸ, ὕς οἱ τόξον ἔδωκε, 

740 δεικνὺς , τοῦτο καὶ μόνον αὐτῷ “πρὸ ἔργου εἰναι, τὸ εἰπεῖν ὡς τὸ ἀνὰ χεῖρας ἄρτι τόξον δῶρον ἦν τοῦ 

Agírov, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα κατά τι πάρεργον ἐπεμβεβλ ἤσϑαι. Τῶν δὲ τοῦ ῥηϑέντος διηγήματος μερῶν 

τὸ μὲν δῶρα δῶχεν ἐτυμολογικῶς ἐφράσϑη. Τὺ δὲ τυχήσας 1) ἀντὶ τοῦ τυχὼν ἢ κατὰ τύχην, ἢ καὶ Aq 

εὐτυχῶς συναντήσας χατά pe μόνον τὸ ἀλλήλους ἰδεῖν καὶ δῶρα δοῦναι καὶ ἀντιλαβεῖν. ἄλλως γὰρ "οὐχ 5o 

ἦν εὐτυχὲς τὸ μὴ xoi τραπέζῃ γνῶναι ἀλλήλους οἰχειακῇ " εἰ δὲ καὶ ἐν ἀλλοτρίᾳ εἰκὸς ἣν ze gvuga- 

gei. oiov ἐν TQ τοῦ ᾿ὑρτιλόχου οἴχῳ, aae ξύμβληντο, ἀλλήλοις. 'H δὲ Μεσσήνη γράφεται μὲν, ὡς 

xo ἡ Σικελικὴ χαὶ εἴ τίς που ἄλλη, παρὰ πᾶσιν ἐν δυσί oc. λέγεται δὲ χατὰ μὲν τοὺς ἡρωϊχοὺς χρόνους 

“Ἰακώνων εἰναι, χατὰ δὲ τοὺς Ἡρακλείδας, ἤγουν μετὰ τὴν αὐτῶν χαϑοδον, διχασϑῆναι αὐτὴν τῆς 

10 «“ακχωγνικῆς. τὸ δὲ δίπλασμα τοῦ σίγμα ἐν τῷ Μεσσήνῃ δηλοῖ xci τὸ ῥηϑὲν Ὁμηρικὸν ἔπος" τὼ δ᾽ ἐν 

Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλήηλοιΐν, ἤγουν συνήντησαν" ὃς δὴ στίχος X«L ἐπαινεῖται ὡς ὁλοσπόνδειος καὶ 

τῷ σρασίμῳ τοῦ μέτρου ἐξομοιούμενος τῇ στάσει τῶν συναντώντων ἀλλήλοις χατὰ φιλίαν , ὥς περ αὖ 

πάλιν ἐπαινετοὶ ἑτέρωϑι xar ἄλλον τρόπον οἱ ὁλοδάχτυλοι, ἑποῖον καὶ τὸ, κεῖτο μέγας μεγαλωστὲ 

λελασμένος ἱπποσυνάων᾽ ἔνϑα ὅρα τὸ μεγαλωστὶ ὁμοιότητα συνϑέσεως ἔχον οὐ μόνον πρὸς τὸ νεωστὶ, 

ἀλλὰ xci πρὸς τὸ δημιωστὶ xo ἱερωστὶ, ἐχ τοῦ δημίως καὶ ἱερῶς,, ὡς παραδιδόασιν οἱ παλαιοί. Ὅτι δὲ 

τὸν ἐκ πέντε δακτύλων συγχὲ μενον στίχον χαὶ ἕχτου σπονδείου ἢ τροχαίου πηδητικὸν- μάλιστα γίνε- 

σϑαι οἴδασιν οἱ παλαιοὶ, ὃ τεχνιχὸς παραδίδωσιν. EVE σημειωτέον τὸ, μάλιστα δοκοῦν, πρὸς δια- 

"στολὴν ἑ ἑτέρου εἰρῆσϑαι “πηδητικοῦ ἔπους. εἴῃ δ᾽ ἂν τοιοῦτον ὁ κατ᾽ ἐνόπλιον θυϑμὸν πεποδισμένος θο 

στίχος, οὗ μέμνηται καὶ ὃ κωμικὸς, ὁποῖος χατὰ τοὺς παλαιοὺς ὃ nere δύο δαχτύλους ἔχων σπονδεῖον 

20 κατὰ τὸ πάλιν καὶ πάλιν" οἷον, ὡς φάτο δαχρυχέων, τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ. λέγοιτο δ᾽ ἂν ἴσως 

xar ἐνόπλιον διὰ τὸ πρέπειν μὲν ῥυϑμὸν τοιοῦτον καὶ τοῖς ἄλλως κινουμένοις μετὰ συντονίας, ini 

πλέον δὲ τοῖς ne) ὅπλων ons πηδῶσι χαὶ goi πυῤῥιχίξουσι" (üM eren) Χρίος δὲ ἐνταῦϑα 

εἶπεν οὗ τὸ δανεισϑὲν ἀλλὰ τὸ ἐξ ἁρπαγῆς, ἣν οἱ Μεσσήνιοι κατὰ ᾿Ιϑακησίων. ἔπραξαν. ( Vers, 20.) 

᾿Ἐξεσία δὲ, ὡς καὶ ἐν ᾿1λλιάδι iv mie περὶ Πριάμου, ἡ δημοσία πρεσβεία καὶ, ὡς εἰπεῖν, ἔχπεμψις, ὡς1900 

ἀπὸ τοῦ ἐξίγμε. ἐξήσω, ὅϑε ἐν καὶ ἔξεσις παρ᾽ Ἡφοδότῳ ἡ ἀπόπεμψις. διὸ ὑποκαταβὰς ἔφη" πρὸ γὰρ 

ἦχε πατήρ. ὅϑεν γὰρ τὸ προῆκεν, ἐχεῖϑεν καὶ D ἐξεσία. TO δὲ, πολλὴν ὁδὸν ἦλϑε, ταυτὸν ἴσως τῷ, 

πολλὴν κέλευϑον. (Vers. 21.) Παιδνὸς δὲ, ὡς χαὶ προεδηλώϑη., ὁ παῖς παρὰ τὸ παίζειν, ὁμοίως 

τῷ ὀλοφυὸδνὸς καὶ ἀκιδνὸς καὶ τοῖς τοιούτοις. πολὺς δὲ ἔπαινος, τοῦ Ὀδυσσέως τὸ ἐν παιδικῇ ἡλικίᾳ δι᾿, 

ὑπερβολὴν συνέσεως πρέσβυν δημοσίᾳ πεμρϑῆναι οὐ παρὰ μόνου πατρὸς, ἀλλὰ καὶ τῶν γερόντων. 

930 C Vers. 22.) TO δὲ, ἵππους διζήμενος, ταυτὸν ἐστι τῷ ἐρέων, τουτέστιν ἐρευνῶν, 0 μετ "ὀλίγα ἔϑηκεν 

ἐν τῷ; ταύτας ἐρέων Ὀδυσσεὺς συνήντετο. Τοῦ δὲ διζήμενος πρωτότυπον ϑέμα διζῶ διζήσω, ἐξ ov τὸ 

δίζημι, ὡς τοῦ αἰτῶ τὸ αἴτημι χαὶ τοῦ “φιλῶ τὸ φίλημιι, ὅϑεν τὸ, φίλατο δαίμων, καὶ τοῦ αἰνῶ τὸ 

iyu, ὡς τὸ, οὔ μὲν ἔγωγ᾽ «iiu. οὕτω δὲ xai ἐκ τοῦ δειπνῶ χαὶ ἀριστῶ, χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐδη- 

λώϑη, δείπνημι χαὶ ἀρίστημι, ὡς δῆλον ix τοῦ δεδείπναμεν xoi δειπνάναν καὶ ἀρίσταμεν χαὶ ἀρι- 

στάναι παρὰ ᾿4ϑηναίῳ. Τὸ δὲ, γηράντεσσι τοχεῦλσι, δηλωτιχόν ἐστι τοῦ καὶ ἐκ τοῦ γηρῶ γενέσϑαι τὸ 10 

γήρημι, οὗ μετοχὴ γηρὰς γηράντος. ( Vers, 24.) ' Ev δὲ τῷ, φόνος xe μοῖρα γένοντο, μοῖραν φανε- 

ρῶς τὴν ϑανάσιμον δηλοῖ, (Vers. 25.) “Ἡρακλέος δὲ ἔπαινος ov μόνον τὸ Διὸς υἱὸν δὶς λεχϑῆναι, 

χαϑὰ καὶ Ἴφιτος ἐν δυσὶ τόποις ἐπιείχελος ἀϑανάτοις ἐλέχϑη, ἀλλὰ χαὶ τὸ, καρτερόϑυμον, x«i TO, 

μεγάλων ἐπιίστορα ἔργων, τουτέστιν ἐπιστήμονα, οὗ τὸ. ἁπλοῦν ἐν ᾿Ιλιάδι, οἷον, ἰέσϑην ἐπὶ ἴστορι 

40 πεῖραρ ἑλέσθαι" E ug δέ 7: εἰπεῖν, μεγάλων ἐπιΐστωρ ἔργων ὃ παρὰ τοῖς ὕστερον av rag λεγόμενος 

μεγαλουργὸς, ὁποῖος χαὶ ὁ δηαχεδὼν ᾿λλέξανδρου. ( Vers. 27. ) ̓ Ιστέον δὲ καὶ ὅτι Ὅμηρος μὲν ἀσαφῶς 

φησὶν, ὡς κατέκτανεν “Ἡρακλῆς καὶ πέφνε ξεῖνον ἐόντα τὸν Ἴφιτον" οἱ δὲ γεώτεροι ἀπὸ τείχους. χατει- 

βληϑῆναι αὐτὸν ὑφ᾽ S Haaxiéos φασίν. ὕπως δ᾽ ἂν ἔχοι τὸ πρᾶγμα, ἥμαρτεν εἰς τὸν ξένιον Δία. ὃ -Hoa- 

κλῆς. διὸ καὶ τῇ Ὀμφάλῃ, φασὶν, ὕστερον ἐδουλώϑη 4vàji γυναικί. “Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι, εἴ πὲρ τοῦ 

ἐνταῦϑα ἱστορηϑέντος φόνου τοῦ ᾿Ιφίτου καϑαρϑῆναι ζητῶν ὃ “Ἡρακλῆ ἧς κατά τινας τῶν παλαιῶν zc 

μὴ ὑπακουσϑεὶς ὑπὸ τοῦ HvAtov JNijAéog ἐπόρϑησε τὴν ΤΙυλὸν, πρεσβύτερος ἂν εἴῃ τοῦ Νέστορος τοῦ 
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iv I: ἑρήνοις τότε τρεφομένου: Ὀδυσσεὺς οὗτος ὃ ἤδη καὶ πρεσβεύειν, ὡς ἐῤῥέϑη, δυνάμενος, χαὶ διὰ 

20 τὸ ἱστορὴ ̓ ϑὲν χρέος ἐξεσίην πολλὴν 000r ἐχϑών. ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ οἶδεν ὃ ποιητὴς οὔτε αἰτίαν ταὐτὴν τοῦ 

ἁλῶναι τὴν Πύλον, οὔτε τὴν ἐν Τερήνοις ἀνατροφὴν τοῦ Νέστορος. οὕτω yop καλῶς ἡ τοιαύτῃ ἀπο- 

oia λυϑήσεται: : ( Vers. 28.) "[ó: δὲ," ἔχτανε σχέτλιος, δοκεῖ uiv ἐνταῦϑὰ τὸν ἄδικον λέγειν: διὰ τὸ τὸν 

“Ἡρακλέα τοιοῦτον ἐνταῦϑα ΟΜ: δύναταὶ δὲ καὶ "νῦν “τὸν σφοδρὸν ὡς xat ἐν ἄλλοις δηλοῦν καὶ 

zt» ὀχέσϑᾶι; zal τλῆναι. ἐφάνη δὲ τοιοῦτος καὶ ἐπ᾿ ἄλλοις δ΄ Ερακλῆς. zfivov τὲ γοῦν τὸν δἰ δάσχζας- 

λον; ἐφ᾽ οἷς ἐχρὴν καὶ εὖ ἐχεῖνον ϑέσϑλαι, ἀνεῖλε, χαὶ opi ἢ ἢ Xaiptev. πὰϊδὰ χονδυλίσας ἔῤῥιψεν" eig 

ἀνέγερτον,, δόντα αὐτῷ κατὰ χειρὸς ὕδωρ xcl τῷ χερνιβιῳ ῥάναντι" ἔτι δὲ xoi. Κἄλχαντα τὸν μάντιν 

ἐπὶ τῷ μετρήμιατι τῶν ὀλύνϑων, ὡς ἱστορεῖ καὶ ὑμυκόφρων xci τινα δέ, φασι, Κύανϑον ἄχων ἀνεῖ- 

λεν οἰνοχοοῖντα αὐτῷ, ᾧ καὶ τέμενος ἀνῆκεν οἰνοχόου λεγόμενον. Cen 31.) Τὸ δὲ ἐρέων ἔστι μὲν 10 

ποιητικὴ λέξις. ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ γίνεται τὸ ἐρευνᾶν ἐπενϑέσει τοῦ ὃ xci τοῦ V , ὁποίῳ τρόπῳ xoi τὸ ἐλαύ- 
vé ἀπὸ τοῦ ἐλάεϊν γίνεται. (Yers 32.) Τὸ 02, μέγας ὔρυτος, τὸ τοῦ MENS τόξον συνιστῷ, ὡς 

ἀνάλογον ὃν ἐζείνῳ τῷ μεγάλῳ, ἐξ οὗ διὰ μέσου τοῦ ' lqirov εἰς τοῦτον ἦλϑὲ: διὸ οὐδὲ ἐψικνοῦνται 147 

ὅο αὐτοῖ οἱ μνηστῆρες. (Vers. 53.) Τὸ δὲ; ϑνήσχων ἐν δώμαδι, δηλοῖ μὴ “πάνυ ἀναμφίβολον, εἶναν 
ὑπὸ ᾿ Ἡρακλέος ϑανεῖν τὸν Εὔρυτον. (Vers. 34.) "Aàxiuov δὲ ἔγχος καὶ ἐν ἄλλοις τὸ ἀλκιμοποιόν. 
(Vers. 35.) T 0i, ἀρχὴν ξεινοσύνης, τουτέστι ξενίας, δηλοῖ καὶ τέλος εἶναι αὐτῆς, 0 καὶ παραδειχνὺς 
ἐπάγει τὸ, οὐδὲ τραπέζῃ γνώτην ἀλλήλω ἤγουν ἀλλ joue. τελεία γὰρ ἔχτοτε ἣ Eve διὰ τὸν κοινὸν ἁγνί- 

τὴν ἅλα καὶ τὸ ὁμοτράπεζον καὶ ὁμοέστιον καὶ ὁμωράφιον. TO δὲ προσχηδέος ἀντὶ τοῦ κηδεμονιχῆς, 

φροντιστικῆς, ἐμφρόντιδος. ἐναντίον δὲ τῷ προσκηδέος τὸ δυσχηδέος καὶ ἀχηδέος. ( Vers. 56. ) Τὸ δὲ, 

γνώτην ἀλλήλω, τὰ τῶν ἀντιγράφων ἀκριβέστερα xata πτῶσιν γενικὴν τῶν πληϑυντιχῶν. γράφουσιν 20 

ἀλλήλων, ἵνα λέγ ἢ)». ὕτι γνῶσιν ἔσχον € εἷς τοῦ ἑτέρου. οὕτω δὲ καὶ τὸ εἰδέναι ἐν Ιλιάδε γενικῇ συντάσ- 

σέται μετά τε τοῦ εὖ, οἷον, τόξον εὖ εἰδώς" χαὶ ἑτέρως δὲ, ὡς ἐχεῖ φαίνεται. σύστοιχα 0? 'πάντως τὸ 

εἰδέναι καὶ τὸ γνῶναι καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν. ( Vers. 40.) Τὸ δὲ μνῆμα ξένου ἀντὶ τοῦ μνήμη καὶ ἐνθύμη- 
σις χαὶ, ὡς οἱ πολλοὶ λέγουσι, μνημόσυνον" ὁποίου τινὸς χάριν zai ᾿Οδυσσεὺς τὸ τοῦ Ἰφίτου τόξον ἃ ἀφεὶς 

ἐν τῷ οἴχῳ, ἡνίκα εἰς Τροίαν ἔπλεε, πολλὴν, ὡς ἐῤῥέϑη, πιϑανότητα τῇ κατὰ τῶν μνηστήρων rote 

viv περιεποιήσατο. οἵτω καὶ Διομήδης τὸ τοῦ Βελλεροφόντου ἔχπωμα τὸ δοϑὲν τῷ πάππῳ Οἰνεῖ ἔλι- 
4o zcv ἰὼν ἐν δώμασι, χαϑὰ ἡ Dag κδηλοῖ, ἵνα μὴ ἄλλως ἀπολωλότι συναπέλϑοι καὶ τὰ τῆς φιλίας 

χαὶ οἷον συνϑάνοι τῷ ξείνῳ» ἀλλ ὑπὲρ γῆς καὶ εἰσέπειτα τῷ xem συναναφαίνοιτο. νιον τ Á1. ) 
Τὸ δὲ, χέσχετο ἐνὶ μεγάροις, eye uiv γράψαι yii θέτο dpi μεγάροις, εἵλετο δὲ τὸ, ὡς καὶ 

προιγράφη mov, ποιητικώτερον. ἔφη δὲ κοινότερον πρὸ τούτων ἐν τῷ, κειμήλια κεῖτο ἄνακτος. 3o 

( Vers. 43.) Ὅτι ϑαλάμου διασκευάζων εἰσέλευσιν ὃ ποιητής φησιν" οὐδὸν δρύϊνον προσεβήσετο, ὅν 

ποτε τέχτων ξέσσεν ἐπισταμένως καὶ ἐπὶ στάϑμην ἔϑυνεν, ἐν δὲ σταϑιμιοὺς ἄρσε; ϑύρας δ᾽ ἐπέϑηκε 

φαεινάς. Καὶ ὅρα ὡς λέξεις διαφόρους μὲν τῇ σημασίᾳ; παρηγμένας δὲ ἀπὸ ἑνὸς ῥήματος τὴν. στά- 

ϑμὴην χαὶ τὸν σταϑμὸν, παρέϑετο zara σχῆμα παρηχήσεως. Ζρύϊνος δὲ οὐδὸς πρὸς διαστολὴν ἑτέρων» 

μειλίνου ve καὶ χαλχέου καὶ λαΐνου. Ag s. 44, ) To δὲ, &éotv ἐπισταμένως. ταυτόν ἐστι τῷ ἐπελέκη- 

σεν. ( Vers. 40.) Ὅτι στερεᾶς ϑύρας ἄνοιξιν φράζων διασκευαστικῶς φησίν" αὐτίχα n Πηνελόπη ἱκάντα 

ϑοῶς ἀπέλυσε χκορώνῃ, iv δὲ κληϊδ᾽ ἧκεν, ϑυρέων δ᾽ ἀνέκοπτεν ὀχῆας ἄντα τιτυσχομένη " τὰ δ᾽ ἀνέβρα- 

Lid ἠῦτε ταῦρος βοσκόμενος λειμῶνι" τόσ ̓ ᾿ἔβραχε χαλὰ ϑύρετρα πληγέντα xii T πετάσϑεισαν δέ οἵ 

50 ὠχᾶ. ᾿Ενταῦϑα δέ qaow οἱ παλαιοὶ Ort τὸ κλ ἐἴϑῥον. ἑκατέρωϑεν ἐξήρτητο πρός τινα "“χρίχον, ὥστε, ov 

οὗ uiv & ἰχομένου πρὸς τῷ σταϑμῷ κεκλεῖσϑαι, δι᾿ οὗ δὲ ἀνοίγεσϑαι εἰς τοὐναντίον ἑλχομένου, ὡς εἶναν áo 

δύο ἱμάντας, τὸν “μὲν χλείοντα; τὸν δὲ ἀνοίγοντα xai ἑκάτερον κρίκου τινὸς ἐξηρτῆσϑαι. ὃν δὴ κρίκον 

ἔοιχε κατὰ τοὺς οὕτω λέγοντας κορώνην ὃ 7 ποιητὴς ἐνταῦϑα καλεῖν, ἢ τὸν ἱμάντα ἡ Πηνελόπη ἀπέλυσε. 

δυνατὸν δὲ zci ἄλλως ἕνα ἱμάντα εἶναι ἀνοίγοντα τὸ ἐντὸς tos Ae εἰ δὲ γράφεται, ἱμάντα ϑοῶς 

ἀπέλυσε κορώνης, ἔστι νοῆσαι, ὅτι περ ἱμάς τις, ἐχδὲ ἐδεμένος τοῦ ἔσω μοχλοῦ» ἐξήρτητο τῆς ἔξω κορώνης, 
ἧς ἀπέλυσεν αὐτὸν ἡ Πηνελό ómy. ze λαλοῦνται μὲν οὕτω ταῦτω καὶ ὑπονοοῦνται, OU μὴν δὲ xci νοοῦν- 

τὰν σαφῶς. ῥηθήσεται οὖν τι σαφέστερον μετὰ τὴν ὅλην ἔφοδον τῆς κλειδός. καὶ γὰρ τὰ ἐφεξῆς τῶν 
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παλαιῶν £yoval τινὰ δυσχέρειαν. τὸ γοῦν χληῖδα ἐνῆκε, ϑυρέων δ᾽ ἀνέκοπτεν ὀχῆας, οὕτω πως χαϑιστῶ- 
σιν. ὀχῆας δέ, φασιν, οὐ τοὺς ἔνδον μοχλοὺς, ἢ δύο τυχὸν ὄντας, ἢ) ἕνα uiv, ἐσχηματισμένον δὲ πλη- 
ϑυντικὼς κατὰ σχῆμα ποιητικὸν, ἀλλὰ τὰς λεγομένας βαλά vovg τὰς ἐν τῷ χελωνίῳ καταντικρὺ τῆς κλει- 

δός. αἱ περιαγονταῖ, φασι, καὶ ἀνοίγονται. δοκοῦσι δὲ εἶναι αὑται, ἃς νῦν διαδρόμους φαμέν. διὸ 

χαὶ ἄντα τιτύσχεται, δηλαδὴ καταστοχάξεται τῶν βα"λάνων ἐν τῷ ἀνοίγειν, ὡς ἂν αἱ βάλα ανοί, φασιν, Go 

avri γένωνται τοῖς γόμφοις τῆς κλειδὸς, ἵνα λέγη, ὅτι ἐνῆκεν ἡ {Πηνελόπη τὴν κλεῖδα καὶ ἀνέχοπτεν 
ἤγουν ἀνέχρουεν, ἀνώϑει τὰς βαλάνους, τιτυσχομένη» ὡς εἴρηται. xci τοῦτο μὲν qoas: “ταν οὕτως, εἰ 
χαὶ γλαφ υρῶς , ἀλλ οὐ πανν σαφῶς. ἔχει δὲ τι καὶ προσιστάμενον ὃ λόγος, ἐπεὶ οὐ φαίνεται γόμφους 

ἔχειν ἡ κλεὶς ὡς ἀναχρούειν τὰς βαλάνους, δρεπανοειδὴς δὲ μᾶλλον ἦν, ὡς προείρηται. δυνατὸν οὖν καὶ 

10 ἄλλως εἰπεῖν ἀμαϑέστερον χατὰ τὸν χωμιχὸν καὶ 4αφέστερον,. ὅτι πρῶτα μὲν ἱμάντα προσδεδεμένον τῇ 

χορώνῃ, ὁποία τις ἂν καὶ E αὕτη εἴτε "χόραξ εἴτε κρύος, ἃ ἀπέλυσεν ἤτοι ἔλυσεν, ὡς εἰ καὶ τις δεσμὸν 1901 
ἑἤλας κατὰ τὸν ποιητὴν, εἶτα λύσει, καὶ τὸν ἱμάντα οὕτω λύσασα ἐνῆκε τὴν προῤῥηθεῖσαν εὐκαμπέα 

χληΐδα διά τινος χατὰ τὰς ϑύρας ὀπῆς, xai ἅμα. τούς τὲ ἔσω ἀνέκοπτε ojos τῶν ϑυρῶν διὰ τῆς zÀni- 

δος, καὶ τὰς ϑύρας δὲ αὐτίκα συγκόψασα κατὰ τὸ σιωπώμενον ἤνοιξεν, ὡς δηλοῖ τὸ, τὰ δ᾽ ἀνέβραχεν. 

ὡς γὰρ ἐν ᾿Ιλιάδι διὰ τοῦ, αὐτόματοι πύλαι μύκον, τὴν ἄνοιξιν ἐδήλωσε τῶν ϑυρῶν, οὕτω zc ἐνταῦϑα 

διὰ τοῦ ἀνέϑραχεν, ἀρκεσϑεὶς καὶ νῦν ix τοῦ παραχολουϑοῦντος δηλῶσαι αὐτὸ τὸ ἔργον. παρακχολου- 
ϑεῖ γὰρ τὴ τῶν ἀσφαλῶν ϑυρῶν ἐκπετάσει τὸ ἀναβραχεῖν, καϑὰ καὶ τὸ μυχάσϑαι" ἃ καὶ ἀμφότερα ἐκ 
τῶν βοῶν τέτραπται, ἀλλὰ τὸ μὲν μέχον ἐν ᾿Ιλιάδι ἁπλῶς ῥηϑὲν ἀνεπεξέργαστον ἔμεινε διὰ τὴν τοῦ 
μύχον σαφήνειαν, ἐνταῦϊϑεα δὲ τὸ ἀνέβραχεν iex καὶ παραβολῆρᾳ ἵνα διασαφηϑῇ. ἄλλως γὰρ καὶ 

20 qiywós. που ἄξων ἀνέβραχε, καί τινος πεσόντος ἐν μάχῃ τεύχεα ἔβραχεν im αὐτῷ. ἐπήγαγεν οὖν TO, 
ηὔτε ταῦρος. ἵνα τὸ ἀνέβραχε γοη Oir ἐπὶ ταυρείας κυριολεχτεῖσθϑαι φωνῆς, ὡς τὸ βρυ χᾶσϑαι ἐπὶ 

λέοντος. διὸ zci δὶς ἐνταῦϑια εἶπε τὸ ἀνέβραχε, τὸ μὲν συνϑεὶς μετὰ τοῦ ταύρου ἐν τῷ, ἀνέβραχεν 

ηῦτε ταῦρος , τὸ δὲ μετὰ τῶν ϑυρῶν ἐν τῷ, ἔβραχε χαλὰ ϑύρετρα. δῆλον δὲ χαὶ ὡς πλεονάξει ἡ πρό- 

ϑεσις € ἐν τῷ ἀνέβραχεν, ὡς περ ἴσως καὶ ἐν τῷ, ἀνέκοπτεν ὀχῆας, καὶ ἐν τῷ, ἀπέλυσε κορώνης ἢ κορώνῃ, 
“48 ὦ ὡς. ἐῤῥέϑη, κατὰ δοτικήν. par οὕτω μὲν τὸ ἔβραχε καὶ τὸ ἀνέβραχεν ὡς ἀπὸ ταύρου εἴληπται. (Vers. 50.) 

τὸ uívro:, ἀνεπετάσϑησαν, Ὁ δηλοῖ τὸ μέγεϑος τῶν ϑυρῶν. ἐξ ὁμοιότητος ἐλήφϑη διαπεταννυμένων 

πτερύγων, ἀετοῦ τυχὸν ἢ τοιοῦδε τινὸς μεγάλου ὕρνιϑος. καὶ δηλοῖ ὁ ποιητὴς τοῦτο ἐν ᾿Ιλιάδι περί που 
τὴν τοῦ ὦ μεγάλου ῥαψῳδίαν παραβολικῶς. ὡς γὰρ τὸ μύκον ἐπὶ ϑυρῶν μὴ παρασημηνάμενος ἐν ᾿Ιλιάδυ 
ἀπὸ ταύρου λαβεῖν ἐνέφηνεν αὐτὸ ἐνταῦϑα διὰ τοῦ, ἀνέθραχεν ἡὔτε ταῦρος, οὕτως ἐνταῦϑα ϑύρας δια- 

3o πετασϑῆναι ἁπλῶς οὕτως εἰπὼν ἑρμηνεύει τὴν λέξιν ἐκεῖ διὰ παραβολὴς τῆς ἀπὸ ἀετοῦ. ἐν τούτοις δὲ 
μνηστέον τοῦ, κλαυσιᾷ τὸ ϑυρίον, ὃ χεῖται παρὰ τῷ χωμιχῷ, καὶ λογιστέον, ὅσον τὸ διάφορον τού- 

του πρὸς τὸ Ὁμηρικόν. ἐκεῖνος μὲν γὰρ παίζων πρὸς ἦχον ϑυρίδος λεῖον καὶ ἄῤῥοιζον οὕτως ἔφρασεν, 
ἰσχνάνας τὴν προφορὰν τοῦ νοήματος διά re τοῦ ἀφώνου κάππα χαὶ τοῦ ὑλγροτάτου λάμβδα. ἐπεὶ καὶ 20 
δοκοῦσι πὰ τοιαῦτα ϑύρια ἐθέλειν χλαίειν ὡσεὶ νεογιλὰ σκυλάκια. Ὅμηρος δὲ σεμνῶς ἅμα καὶ προς- 
φυῶς μεγάλης ϑύρας εὖ ἀραρυίας τρισμὸν τραχὺν τῇ φράσει μιμούμενον οὔτε ἄφωνόν τι παρείληφε 
κατὰ τὰ ψιλὰ, οὐδὲ ἀμετάβολον ἰσχὺν ὄφωνον, ἀλλ᾽ εὐγενῶς ἐπελέξατο τὸ ἀνέβραχε, τραχυφωνήσας͵ μὲν 

διὰ τοῦ à περιφανῶς, ὑποσεμνύνας δὲ τὸ τραχύφωνον καὶ τῇ τοῦ f συνεχφωνήσει ὡς οἷον βομβοῦντος, 

ἔτι δὲ καὶ τῇ τοῦ δασέος y, ἃ δὴ τρία σύμφωνα καὶ τὸ βρυχᾶσϑαι ἀποτελοῦσιν. ( Vers. 47.) ᾿Ιστέον 

δὲ ὅτι τὸ ἀναχόπτειν παρὰ τοῖς ὕστερον καὶ ἀντὶ τοῦ ἀνασειράζειν ἐπὶ ἵππων λέγεται, ὅμοιόν τι ὃν 
4o τῷ ἀναχαιτίζειν. ἐχεῖϑεν δὲ τροπῆς γενομένης καὶ ὕδωρ ἀνακόπτεσϑαι λέγεται. καὶ ἀταξίαν δέ τις ἀνα- 

κόπτει ὡς οἷα τινὸς ἵππου δυσηνίου ὁρμήν. Περὶ δὲ ὀχήων ἤτοι ὀχέων χαὶ μοχλῶν ἡ aig ἐδήλωσε. Τὸ 
δὲ, τάδ᾽ ἀνέβραχε, μετεσχημάτισται ἀπὸ τοῦ ϑηλυχοῦ γένους τῶν ϑυρῶν, ὡς πρὸς τὰ ἐπαγόμενα 
χαλὰ ϑύρετρα, (Vers.4g.) Τὸ δὲ, βοσχόμενος λειμῶνι, παρατετηρημένως ἔφη, ὡς τοῦ ταύρου τότε 

ὑπὸ τρυφῆς ἄνοβράχοντος μάλιστα. ( Vers. 50.) Τὸ δὲ πληγέντα κληΐδε, ὅμοιον ὡς εἰ καὶ ἀνακοπέντα 

εἶπε χατὰ τὸ ἀνέχοπτεν 07 cc. ἐπεὶ παὶ ταυτόν ἐστι κόπτειν καὶ πλήττειν. * ἐκ δὲ τῶν ἀνωτέρω ῥηθέντων, 3o 

ἤγουν τῆς χληΐῖδος, τῶν βαλάνων, τοῦ ἀναχόπτειν, τοῦ ἀναχρούειν, καὶ τῶν τοιούτων, λαβών τις 
ΟΟΜΜΕΝΤΟΙΝ Opvss. Tox. II. I: 

- o 
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παλαιὸς ἐρωτικὴν προσφώνησιν ἐν ἐποποιΐῳ ἐλάλησε πρὸς γυναῖκα, κομψῶς φράσας" ἣν ὃ βουλόμενος 
ἀναλεξάσϑω εὑρών. (Vers. 68. sqq.) Ὅτι τοῦ Τηλεμάχου εἰπόντος ἐν ἄλλοις; ὡς μητέρι μοι μνηστῆ- 
ρὲς ἐπέχραον, ἐνταῦϑα ἐπιεικέστερον ἡ Πηνελόπη λαλοῦσα ὀνειδίζει τοὺς μνηστῆρας" κέκλυτε, εἰποῦσα, 
μνηστῆρες ἀγήνορες, οἱ τόδε δῶμα ἐχράετ᾽ ἐσϑιέμεν καὶ πινέμεν ἐμμενὲς αἰεὶ, ἀνδρὸς ἀποιχομένοιο 
πολὺν χρόνον" οὐδέ rw ἄλλην μύϑου ποιήσασϑαι ἐπισχεσίην ἐδύνασϑε, ἀλλ᾽ ἐμὲ ἱξάενοι γῆμαι ϑέσϑαιε 
Te γυναῖχα᾽ τὰ ἐκ παραλλήλου ταυτά" ἀλλ ἄγετε μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαϊνέται ἄεϑλον, ϑήσω yàp 
μέγα τόξον δυσσὴος ϑείοιο, ὃς δὲ ῥηΐτατα ἐντανύσει βιὸν καὶ ἑξῆς πέντε στίχους, οὺς ἔζη νύκτωρ 

πρὸς τὸν ξεῖνον ἄνδρα, iv οἷς δηλοῦται ὡς τῷ διοϊστεύσαντι τῶν πελέκεων ἕψεται ἀφεῖσα τόδε 
δῶμα" οὗ, ὡς καὶ προεῤῥέϑη, μεμνήσεται ἔν πὲρ ὀνείρῳ. (Vers. 77.) Eva ὕρα, ὡς οὐδὲ ἡ γυνὴ 
χρίνει δίκαιον τὸν τοῦ Τηλεμάχου οἶχον αὐτῇ δοϑῆναι καὶ ὅς τις ὀπύει καϑά τινες τῶν μνηστήρων ἤϑε- 10 

τ λον. ἔστι δὲ χαὶ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι τὸ ἐχράετε ἀντὶ τοῦ ἐβαρύσατε, ἐπιπεσόντες ἐβιάσασϑε, ὡς ἐν τοῖς 
4o φϑάσασιν ἄκρι "Béarspov εἰρηται. ( Vers. 69. ) Τὸ δὲ, ἐσϑιέμεν καὶ πινέμεν αἰεὶ, βοσκηματώδεις χαὶ 

βοροὺς χαὶ ἀργοὺς τοὺς μνηστῆρας εἶναι σκώπτει. (Vers. 68.) Τὸ δὲ, τόδε δῶμα, ἢ ἢ ἀντὶ τοῦ χατὰ 
τόνδε τὸν οἶχον, ἢ τὰ ἐν τῷδε τῷ δώματι, ἵνα ἐκ τοῦ περιέχοντος δηλοῖ τὰ ἐν αὐτῷ. χαὶ ἄλλως 

δὲ, ἀστείως ἔχει τὸ φάναι ἁπλούστερον τὴν γυναῖχα, ὡς οἱ μνηστῆρες αὐτὸ δὴ ὅλον τὸ δῶμα ἐσϑιουσι, 
xci ἔχει τι καὶ βαρύτητος ὁ τοιοῦτος λόγος. ( Vers. 69.) Τὸ δὲ ἐμμενὲς τὴν ὁλόψυχον καὶ ἀγήνορα 
βίαν δηλοῖ. Τὸ δὲ α«ἰὶ ταυτὸν τῷ πολὺν χρόνον. ( Vers. 71.) ' Ev δὲ τῷ, μύϑου ἐπισχεσίην, οἱ παλαιοὶ 
μῦϑον μὲν ἐνταῦϑα ἰδίως τὴν στάσιν λέγουσιν. ἐπεὶ καὶ ᾿Ανακρέων τοὺς ἐν Σάμῳ ϑέλων εἰπεῖν στασια- 
στὰς, μυϑηταὶ δ᾽ ἐν νήσῳ, φησὶ, διέπουσιν ἱερὸν ἄστυ, ἀντὶ τοῦ στασιασταὶ ἐπίῤῥητοι, ἢ ἄλλως ἔν 
μύϑοις καὶ μόνοις ἔχοντες τὸ σεμνὸν, ἢ) καὶ ἀγορηταὶ ,βλαβεροί" ἐπισχεσίαν δὲ τὴν πρόφασιν, ἐπεί 20 

n oi προγασιζόμενοι ἐπέχουσιν, 0 ἐστι μέν ουσιν ἐννοούμενοι, τί ἂν εἴποιεν. ὅϑεν διὰ τὸ οὕτως ἐπιμέ- 
ve xci μύνην τὴν τοιαύτην ἐπισχεσίην μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ἄγε μὴ μίνῃσι παρέλκετε, ἤγουν προ- 
φύσεσιν, ἵνα ἢ μύνη οἱονεί τις μονή. μονῆς γάρ τινος χρεία τοῖς προ ἀσιζομένοις καὶ ἐπίσχουσιν ἤτον 

50 ἐπέχουσιν" ἀφ᾽ ἧς λέξεως καὶ οἱ ἐφ εχτικοὶ σοφοὶ παρὰ τοῖς παλκιοῖς, 0 ἐστι σχεϊπτιχοί. ἐκ δέ γε τοῦ 
μονὴ γίνεται “ἰολικῶς μύνη κατά τε συνήϑη βαρὺν τόνον καὶ τροπὴν τοῦ ὃ ὁμοίως τῷ, ὄνομα ὄνυμα, 
ἀσσότεροι ἀσσύτεροι, καὶ τοῖς ὁμοίοις. λέγει δέ, φασι, καὶ ᾿“λκαῖος τὸ προφασίζεσθαι μύνεσϑιαι, οἷον, 

οὐδέ τι μυνάμενος ἄλλο νόημα. ἕτεροι δὲ μύνην φασὶ τὴν πρόφασιν παρὰ τὸ pin TÓ στόμα. καὶ 
ταῦτα μὲν χρήσιμα μετ᾽ ὀλίγον. ᾿Ενταῦϑα δὲ ῥητέον χαὶ ὅτι τὸ χῶ μονοσύλλαβον ῥῆμα. ὃ δηλοῖ τὸ 

χωρῶ, ἐξ οὗ xci τὸ χαίνω χαὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ. ὡς ἀλλαχοῦ κεῖται, ὧν ἐστι καὶ τὸ χανδὸν xci προχάνη 
ἡ πρόφασις" τὸ τοίνυν τοιοῦτον χῶ πλεονασμῷ τοῦ σίγμα σχῶ γίνεται, ἀφ᾽ οὗ xai σχῆμα τὸ μαϑηματι- 30 
χὸν, ὡς χωρητιχὸν ὃν τοῦ ἐμβαδοῦ, καὶ σχέσις" καὶ αὐτὴ δὲ ἡ Ὁμηρικὴ ἐπισχεσία. 0 γὰρ ἐπίσχει τις» 

χαὶ ἄλλως δὲ εἰπεῖν, ὅ 0 περ ἴσχει καὶ κατέχει, χωρεῖται οἷον αὐτὸ παρ᾽ ἐκείνῳ, ἐπεὶ οὐκ ἀφίεται, ὅτι δὲ 
ἐκ τοῦ χῶ καὶ ἡ χειὰ, προσλήνψει δὲ συλλαβῆς καὶ ἡ χώρα. ἧς παράγωγον τὸ χωρίον, χεῖται καὶ αὐτὰ 

ἐν ἄλλοις. ὅτι δὲ τοῦ χῶ δοχεῖ παράγωγον εἶναι ἀῤῥητον καὶ τὸ χάζω, δῆλον ἔκ τε τῆς χάσμης χαὶ ἐκ 

τοῦ χασμᾶσϑαι, ὅ 0 ni οὐκ ἐπὶ στομάτων μόνων λέ ἔγεται , ἀλλ ἤδη τροπικῶς καὶ ἐπὶ ϑύρας ἠνεῳγμένης» 

6o ὡς δηλοῖ ὃ γράψας τὸ, τῆς ϑύρας χασμωμένης ἂν ἐπιλάβηται, πρῶτος εἰσῆλϑε. xai "τοιάδε μὲν καὶ 749 

ταῖτα. ( Vers. 72.) Τὸ δὲ, ἀλλ᾽ ἐμὲ ἱέμενοι γὴμαὶ, σχήματος ἔχει ἀλλαγήν. τὸ γὰρ ἀκόλουϑον ἦν 

οὕτως" οὐ δέ τινα ἄλλην πρόφασιν ποιήσασϑαι ἔσχετε, ἀλλὰ τὸ ἐμὲ ἵεσϑαι γῆμαι. ( Vers. 75. ) Τὸ δὲ 
ἐπεὶ τόδε φαίνεται ἄεϑλον, ἀντὶ τοῦ, ἐπειδὴ ὃ ἀγὼν ἐπ᾽ ἐμοί ἐστι xci ἐπὶ τῷ ἐμὲ γῆμαι, zc ἐγὼ zeit 
προφανῶς τοῦ ἀγῶνος ἔπαϑλον. 0 μετ᾽ ὀλίγα ὃ υἱὸς ἑρμηνεύων φησί" «φαίνετ ἄεϑλον οἵη νῦν οὐκ ἔστε 4o 
γυνὴ xui ἑξῆς. ἐνταῦϑα δὲ, εἰ μὴ τὸ ἀλλ ἄγετε νοηϑείη ἀντὶ τοῦ, ἀλλὰ σπεύδετε, δοχεῖ ἔλλειψις 
εἶναι, ἵνα λέγ ἢ ὅτι ἀλλ᾽ ἄγε πρὸς ἀγῶνα ἑτοιμάσασϑε, ἢ τι τοιοῦτον. (6 8. 79.) Σημείωσαν δὲ 

19020r: Ὁμήρου εἰπόντος τὸ, μεμνήλσεσϑαι ὃ ὀΐομαι ἔν περ ὀνείρῳ, λαβὼν ἐχεῖϑεν Εὐριπίδης ἀνώπαλιν i ἔφη 

ἐν Κερχύονι ἐπὶ φίλου ἀμελοῦς, Ποσειδῶν δὲ ἦν ἐκεῖνος τὸ, πλήσας δὲ νηδὺν» σὐδ᾽ ὄνὰρ κατ᾽ εὐφρόνην 

φίλοις ἔδειξεν αὐτόν. (Vers. 82.)' Ὅτι Εὔμαιος χαὶ Φιλοίτιοο οἱ δοῦλοι τὸ δεσποτιχὸν τόξον ἰδόντες 

τιϑέμενον ὡς ἐπὶ ἀγῶνι κλαίουσιν, οἷα δεδιότες μή τις νιχήσας τῶν μνηστήρων ἀποίσεται τὴν Ive ελόπην. 
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xoi ἄλλως δὲ χλαίουσιν, ἀναμνησϑέντες τοῦ δεσπότου διὰ pou τοῦ τόξου, χαϑὰ χαὶ πρὸ αὐτῶν 
ἡ δέσποινα. (ers 85.) ᾿“ντίνοος δὲ ἐπισχώπτων φησί" νήπιοι "“ἀγροιῶται, ἐφημέρια φρονέοντες * 1o 
τουτέστι τὸ παρὸν μόνον xci παραυτικα σχοπούμενοι, πρόνοιαν δὲ τοῦ μέλλοντος μὴ τιϑέμενοι. τοῦτο 

δὲ καὶ σχώμιια ἐστὶ κατὰ ἀγροίκων ἀνδρῶν, καὶ ἀπειλὴν δὲ τινα ἔχει κατὰ τῶν δηδ έντων δούλων ὡς μὴ 
προσχεπτομένων ἃ πεισονται. (Vers. 80.) «re εἰπὼν συνήϑως, ἀ δειλοὶ, αἰτιᾶται, διότι δαχρύον- 

τὲς ἐρείλιζουσι καὶ τὴν γυναῖκα εἰς ὕμοια, πενϑοῦσαν καὶ RR δὲ διὰ τὸν ἄνδρα. ( Vers.89.) εἶτα 
εἰπών" ἀλλ ἀχέων δαίνυσϑε καϑήμενοι, ἠὲ ϑύραζε κλαίετον ἐξελϑόντες, χαταϑέσϑαι τε αὐτόϑι τὰ 
τόξα κελεύει xc τὸν προκείμενον ἄεϑλον ἀάατον λέγει. καὶ οἰεσύψαι μέν, φησι, μὴ ἂν ῥᾳδίως τόδε 20 
τόξον ἐντανύεσϑαι, καὶ ὁμολογεῖ τὴν τοῦ Οδυσσέως ἀρετὴν, εἰπών" (Vers. 93. sqq.) οὐ γάρ τις 

10 μετὰ τοῖος ἀνὴρ ἐν τοίσδεσι πᾶσιν, οἷος ̓ Οδυσσεὺς ἔσκεν" ἐγὼ δὲ μεν αὐτὸς ὕπωπα" καὶ γὰρ μνήμων 
εἰμί" mcg Ó ἔτι νήπιος ἦα, ἤγουν ἤμην, ὕτε δηλαδὴ Ὀδυσσεὺς οὔ πω εἰς Τροίαν ἔπλευσε. καὶ οὕτω 

μὲν οἴεσϑαι λέγει περὶ τῶν «λλων μνηστήρων εἰπὼν τοῦτο. τῷ O ἄρα, quoi, ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσιν 

ἐώλπει νευρὴν ἐντανύσειν διοϊστεύσειν re σιδήρου" ἐφ᾽ οἷς Ὅμηρος ἀπαίσιον λόγον ἐχρήξας κατὰ τοῦ 
ἀλα"ζόνος φησὶ προαναφωνητικῶς" ( Vers. 98.) ἤτοι ὀϊστοῦ γε πρῶτος γεύσεσϑαι ἔμελλεν i χειρῶν So 
Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ὅν ποτ᾽ ἀτίμα ἥμενος ἐν μεγάροις, ἐπὶ δ᾽ ὥρνυε πάντας ἑταίρους, ἤγουν αὐτός τε 

ἠτίμαζε καὶ τοὺς ἄλλους ἠρέϑιζε. λέγει. δέ πως ὁ ποιητὴς, ὡς οὐκ ἐντανύσει μὲν ὁ ̓ ΑΙντίνοος τὸ τόξον 

μόνος τῶν ἄλλων, καϑὰ ἔολπε, γεύσεται δὲ πρῶτος ὀϊστοῦ, ὡς καὶ πρῶτος αἴτιος. πάνυ δὲ χαιρίως 

κεῖται τὸ; γεύσεται, χαὶ οὐχ ἔστιν οὐδὲ ἑρμηνεῦσαι αὐτὸ χάλλιον. ὥρμηται δὲ ἐκ τοῦ, χειρῶν ye ὕσασϑαι, 

ὃ φϑάσας ἔφη ὃ Μελανϑεὺς, πλὴν ὃ ὅσον ἐχεῖ μὲν χειρῶν γεύσεσϑαι ἐῤῥέϑη, ἐνταῦϑα δὲ ὀϊστοῦ γεύίσε- 

20 σϑαι ἐκ χειρῶν. ὃ δὲ ὀϊστὸς ἐχ τοῦ ὀΐω, τὸ κομίζω, γινόμενος εἰχότως διαλέλυται χαὶ τρισύλλαβεῖ πρὸς 

᾿ διαστολὴν τοῦ ὀϊστοῦ, ἐξ οὗ σίνϑετον τὸ ἀνύποιστον. καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦτα. Ὅτι δὲ τὸ, ἐφημκέρια φρο- 

γνέοντες, ἤγουν μόνα τὰ σήμερον, ἔχει τι καὶ ἀπειλῆς, ὡς ἐῤῥέϑη,, δηλώσει ἐν τοῖς ἐξεξὴς ἅ πὲρ ἀκούσει 

ix τῶν μνηστήρων ὁ EUuototg φέρων τὸ τόξον τῷ Ὀδυσσεῖ, ὅτι δηλαδὴ ἐὰν ϑεὸς αὐτοῖς ἱλήχοι τοῦ 
γάμου καταπραχϑέντος, κύνες αὐτὸν ἔδονται. " Ert ἰστέον καὶ ὅτι εἰ καὶ τῷ Ηντινύῳ μεμπεὸν δοκεῖ τὸ 
ἐφημέρια φρονεῖν, ἀλλ᾽ ὴ τραγῳδία ἔχει τινὰ νοοῦντα, ὡς xci τὸ τοιοῦτον ἔστιν οὗ ἀγαεϑὸν δοκεῖ, τὸ, 

750 ζῶντι δηλαδή τινι χαϑ' ἡμέραν μέτρια εἶναι πρός γε τὸ ἀρκοῦν. "Ioréov δὲ ὕτι, ὥς nep κάπρος χάπριος, 4o 

«Αἰτωλὸς Αἰτώλιος, οὕτω καὶ ἐφήμερος ἐφημέριος" ἐξ οὗ τὸ ἐρημέρια. λέγεται δὲ τὸ ἐφήμερος ἐπί τὲ 
ἀνϑρώπου καὶ ἐπὶ ζῴου δέ τινος ἄλλου. χαλοῦνται γὰρ ἐφήμερα ζωύφια, οἷς δυστυχία τὸ μίαν μόνην 

ἡμέραν ζῆν, ὁποῖός τις ἱστόρηται εἶναι καὶ ὁ παρὰ τῷ ““υκόφρονι ἰστριεὺς πόρκος. ( Vers. 86.) Κεῖται 

So δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ φράσις κωλυτιχὴ τοῦ ἐρεϑίζειν φίλανδρον γυναῖκα εἰς κλαυϑμὸν ἐν τῷ, τί νυ δάκρυα 
κατείβετον ἡδὲ γυναικὶ ϑυμὸν ἐνὶ στήϑεσσιν ὀρίνετον, ἡ τε καὶ ἄλλως κεῖται ἐν ἄλγεσι ϑυμὸς, ἐπεὶ φίλον 
ὥλεσεν ἀχοίτην; (Vers.88.) Καὶ ὅρα τὸ, κεῖται ἐν ἄλγεσι ϑυμὸς, ἀντὶ τοῦ ἀπρακτεῖ διὰ τὸ πολὺ 
τοῦ ἄλγους. ᾿Εντεῦϑεν δὲ συνϑέντες oi μεϑ᾽ Ὅμηρον ἐγκεῖσϑαι φασὶ τὸ ἐνστατικῶς περί τι ἔχειν. 

(Vers, 89.) Τὸ δὲ, &AX ἀκέων δαίνυσϑε, ἀντὶ τοῦ ἡσύχως ἢ ἡσυχάζοντες, περὶ οὗ καὶ προγέγραπται, 

καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα δὲ εἴρηται, ὀχλεῖ τινὰς διὰ τὸ καινοφανές. διὸ καὶ μεταγράφοντες, ἀλλὰ 

καὶ ὡς δαίνυσϑε, ἀσύμφωνα λέγουσι τοῖς παλαιοῖς. (Vers. 90.) Τὸ δὲ τόξα πληϑυντικῶς ἔφη ἀντὶ 

τοῦ τόξον, εἰωθὼς ποιεῖν καὶ οὕτω, καὶ μᾶλλον Ore τῷ τόξῳ συννοοῦνται καὶ οἱ ὀΐστοί. (Vers.91.) 

᾿Ἄάατος δὲ καὶ νῦν ὁ ἀτηρὸς παρὰ “τὴν ἄτην, ἐξ ἧς xara στέρησιν ἄατος ὃ ἀβλαβὴς, καὶ κατὰ δευτέ- 5o 
ραν στέρησιν ἀάατος ὃ μὴ ἀβλαβὴς, ἀλλὰ δηλαδὴ βλαβερὸς ἤτοι ἀτηρός. αἱ γὰρ δύο στερήσεις, ἑαυ- 

4o τὰς φϑείρασαι, ἀφιᾶσι τὴν ἐξ ἀρχῆς λέξιν δηλοῦν τὸ οἰχεῖον. δύναται δὲ ἄλλως ἀάατος εἶναι xol 
ὃ πολυβλαβὴς ὡς ἀπὸ τοῦ ἀάσαι τὸ βλάψαι, ἐξ οὗ ἄατος ἁπλῶς 0 βλαβερὸς, καὶ κατ᾽ ἐπίτασιν ἀάατος 
0 πάνυ τοιοῦτος. (Ν᾽ ετ5. 95.) Τὸ δὲ, οὐ γάρ τις μετὰ τοῖος ἀνὴρ καὶ ἑξῆς, παρῳδηϑήσεταί mors εἰς 

ἕπαινον ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. Τὸ δὲ μετὰ ἔστι μὲν ταυτὸν τῇ ἕν προϑέσει, νοηϑὲν δὲ ὑπερβατῶς μετὰ τοῦ, 
ἐν τοῖσδεσι πᾶσιν, ix παραλλήλου κεῖται μετὰ ἰσοδυνάμου προϑέσεως. Τὸ δὲ τοΐσδεσιν οὐκ ἂν προ- 
παροξυνϑείη εὐλόγως διὰ τὸ πρὸ δίο συλλοβῶν ἔχειν τὸν τόνον" οὐ γὰρ ἂν ἡ ἐπέχτασις ἀλλοιώσῃ τὴν 
τόνωσιν τοῦ ἄρϑρου τῆς δοτιχῆς. (Vers. 99.) Ev δὲ τῷ, ὅν kd ἀτίμα, σημείωσαε τὸ ποτὲ. OV 

22 
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παλαιὸν χρόνον δηλοῦν οὐδὲ ἐνταῦϑα, ἀλλ ἁπλῶς οὕτω χείμενον ὡς ἐκ πε spurroi. δῆλον γὰρ ὡς χϑὲς 
ἠτίμα τὸν ᾿Οδυσσέα. ἔστι δὲ ὅμως καὶ τοῦτο χρόνου δηλωτικὸν, εἰ χαὶ μὴ πάρ χατὰ κοινὴν συνή- 
ϑειαν. καὶ γὰρ καὶ ὁ χϑὲς ἀτιμῶν ποτὲ Gru, xci ὃ σήμαμον δὲ ἕωϑεν ποιῶν τί ποτὲ ποιεῖ. οὕτω δὲ 

60 καὶ ὃ νῦν αὐτίκα ἐνεργῶν ποτὲ ἐνεργεῖ. γράφεται. δὲ καὶ, ὃν "τότ᾽ ἀτίμα, ὃ ἐκ τοῦ ϑέματός ἐστι, ἐξ οὗ, 
ὡς moto ῥέϑη, xci τὸ ἀτίμησε χαὶ ἀτιμητὸος ὃ ἄτιμος. ( Vers, 102.) Ὅτι ϑελήσας πρῶτος ὃ Τηλέμα- 

gos τοῦ πατρικοῦ τόξου πειράσασϑαι,. ποιεῖ αὐτὸ εὐμεϑόδως. καὶ δεινοπαϑήσας εἰ ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ 

1903x«zois γελᾷ καὶ αὐτὸς καὶ "τέρπεται. εἶτα τὴν μητέρα ἐπαινέσας καὶ τοὺς μνηστῆρας ὑπαλεῖίψας γίνε- 
ται τοῦ ἀγῶνος, x«l στήσας τοὺς πελέκεας εὐχύσμως, OUG οὐδέ ποτε εἶδε, πειρητιζει τοῦ τόξου" ὃ καὶ 
ἐτάνυσεν ἂν, εἰ μὴ ὃ πατὴρ ᾿Οδυσσεὺς λάϑρα ἀνανεύσας ἐπέσχεν, ἵνα μὴ ὕστερον οἱ μνηστῆρες ἀδυνα- 
τοῦντες φϑονήσωσι καὶ ἴσως ἐρεϑισϑῶσι πρὸ καιροῦ καὶ γένηται τὰ τῆς μνηστηροφονίας καὶ δυσχερῆ 10 

xci οὐκ εὔπλαστα. ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις » Oumptae φράσις τοιαύτη" ὦ πόποι, ἢ μάλα με ϑεὸς ἄφρονα 
10 ϑῆχεν, ὃ τις εἴλποι ἂν χαταγινώσχων ἑαυτοῦ" μήτηρ μέν μοι φησὶ φιλὴ, πινυτὴ πὲρ ἐοῦσα, ἄλλῳ à ἅμ᾽ 

ἕψεσθαι γοσφισαμένη τόδε δῶμα. αὐτὰρ ἐγὼ γελύω καὶ τέρπομαι ἄφρονι ϑυμῷ. (Mena, 106. ) ἀλλ 
ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ, ὡς ἡ μήτηρ εἰπε, τόδε φαίνεται ἄεϑλον, ἤγουν, οἵη νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ κατ᾽ 751 
᾿χαιΐίδα γαῖαν, οὔτε Πύλου i ἱερῆς οὔτ᾽ Ἄργεος οὔτε Μιυκήνης, οὔτ᾽ αὐτῆς ̓ Ιϑάκης, οὔτ᾽ ἠπείροιο μελαί- 

νης. καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε ἴστε" τί μὲ χρὴ μητέρος αἴνου; «AX ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε, μηδ᾽ ἔτι τόξου 
0 δηρὸν ἀποτρωπᾶσϑε τανυστύος, ὄφρα ἴδωμεν. xal αὐτὸς δ᾽ ἂν ἐγώ, φησι, τόκξου πειρησαίμην. εἰ δέ 

xiv ἐντανύσω διοϊστεύσω τε σιδήρου, οὐκ ἄν μοι ἀχνυμένῳ τάδε δώματα πότνια μήτηρ λείποι ἅμ᾽ ἄλλῳ 
ἰοῦσα, (Vers. 116.) ὅτ᾽ ἐγὼ κατόπισϑε λιποίμην, οἷός τε ἤδη πατρὸς ἀέϑλια xaX ἀνελέσϑαι, ἤγουν 
οἷος ἀεϑλεύειν κατὰ τὸν πατέρα. ἔφη 0 παῖς. καὶ ἀπ᾿ ὠμοιϊν χλαῖναν ϑέτο φοινικόεσσαν ὀρϑὸς ἀναΐξας, 20 
( Vers, 119.) ἀπὸ δὲ ξίφος ὀξὺ ϑέτ᾽ ὥμων" ἔφερε γὰρ καὶ ξίφος χατά τε ἔϑος καὶ ἐπίτηδες διὰ τὸ μελε- 
τηϑεν. δῆλον δ᾽ ὅτι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ ἔγχος ἐγγὺς ret, περὶ ὃ ἐν τῷ τέλει τὴς ῥαψῳδίας βάλλεν 

δοτὴν χεῖρα. οὗ ἕνεχεν καὶ "παρέῤῥιψε φϑάσας ὁ ποιητὴς πρὸ ὀλίγων δύο στίχους, δηλοῦντας ὡς ἔγχος 
ἔχων 0 Τηλέμαχος ἐξῆλϑεν εἰς ἀγορὰν, ξίφους ἐχεῖ μὴ μνησϑεὶς, ὃ πὲρ ἐνταῦϑα κεῖται. καὶ τέως οὕτω 

χαὶ τὴν χλαῖναν xci τὸ ξίρος ὃ νέος ἀποϑέμενος πρῶτον μὲν πελέκεις στῆσε, διὰ τάφρον ὀρύξας πᾶσι 
μίαν μακρὴν, xc ἐπὶ στάϑμην iQvvev: (Vers. 122. sqq.) ἀμφὲ δὲ γαῖαν ἔναξε, στήσας δηλαδὴ 
χατὰ τὸ σιωπώμενον τοὺς πελέχεας. τάφος δ᾽ ἕλε πάντας ἰδόντας, ὡς εὐχόσμως στῆσεν, οἷα δηλαδὴ 

4o ϑυμόσοφος καὶ αὐτομαϑὴς τοῦ καλοῦ, ὧν δηλωτιχὸν τὸ, πάρος δ᾽ οὐ πώποτ᾽ "ὀπώπει. εἶτα στὰς ἐπ᾽, 
οὐδὸν καὶ τόξου πειρητίζων. τρὶς μέν μὲν πελέμιξεν ἐρύσεσϑαι μενεαίνων, τρὶς δὲ μεϑῆχε βίης, ἐπιελ- 
πόμενος τό γε ϑυμῷ, νευρὴν ἐντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου. καὶ οὕτω καταπλήξειν μὲν τοὺς μνη- 30 
στῆρας, ἐπιδείξειν δὲ τῷ πατρὶ ὡς ἀξιόμαχός ἐστι συναγωνίσασϑαι. καὶ δὴ ἄν, φησιν, ἐτάνυσε βίῃ τὸ 
τέταρτον ἀνέλκων, (Vers. 129.) ἀλλ Ὀδυσσεὺς ἀνένευε καὶ ἔσχεϑεν; ἱέμενόν meg, τὸ κρεῖττον αὐτὸς 
βουλευσάμενος καὶ τῷ σύν τε δύ᾽ ἔρχεσϑαι πρὸ ὃ τοῦ νοήσας τὸ δέον κατὰ τὴν ἐν ᾿Ιλιάδι γνωμολογίαν. 
καὶ οὕτω φϑόνον τε ἔπαυσε τὸν, ὡς ἐῤῥέϑη, ἐμποδίσοντα ἴσως εἰς τὸ ἔργον, καὶ καταμαλαχϑῆναι δὲ τὸ 
τόξον ἐκώλυσε, μὴ xci εὐχερῶς. εἴξῃ τοῖς μνηστῆρσιν εἰς τανυσμόν. χαὶ οὐδὲ ἀφῆκεν ἐκείνους ἐρεϑιστι- 
χὸν ζῆλον ἀναλαβεῖν πλείω τοῦ δέοντος ἐπὶ ἑλχυσμῷ τοῦ ἘΞ, εἰχὸς γὰρ ἑλχύσαντος μὲν Τηλεμάχου 

50 βιάσασϑαι καὶ ἐκείνους τὴν τανυστήν. ὁμολογήσαντος δὲ ἀδυναλτεῖν ἀναπεσεῖν καὶ ἐκείνους ὡς μηδέν 
τι καινοπαϑοῦντας. χαὶ τοίνυν ὃ Τηλέμαχος τίϑησι χαμᾶξε τὸ τόξον, κλίνας χολλητῆσιν εὐξέσταις 

σανίδεσσιν" αὐτοῦ δ᾽ ὠχὺ βέλος καλῇ προσέκλενε “ορώνῃ, πρότερον εἰπών" (Vers. 131.) ὦ πόποι, 
7 xai ἔπειτα χαχός T. ἔσομαι καὶ ἄκικυς, ἠὲ νεώτερός eut xo οὔ πω χερσὶ πέποιϑα ἄνδρ᾽ ἀπαμύνεσθαι, 40 

ὅτε τις πρότερος χαλεπήν. ἃ δὴ νέῳ εἰπεῖν πρέπει ἀγαϑῷ μὲν, δυστυχήσαντι δὲ χατὰ πρώτην ἀγῶνος 

πεῖραν. (Vers. 154. ) ἐφ᾽ οἷς καὶ τοὺς μνηστῆρας τεχνικῶς κολακεύων, ἀλλ ἄγετέ , φησιν, οἵ περ 
ἐμεῖο προφερέστεροί ἐστε, τόξου πειρήσασϑε καὶ aA ἄεϑλον, λόγος οὗτος ἔκ TÉ ταπεινοτέ- 
ρου ἀεϑλευτοῦ πρὸς κρείττονας. CVers. 103.) “Σημείωσαι δὲ, ὅτι χαὶ ivre a ἐσχημάτισέ τινας τῶν 
τοῦ Τηλεμάχου λόγων ὃ 0 ποιητής. αὐτίκα τὸ, μήτηρ μέν μοί qno ἄλλῳ ἔψεσϑαι, ἔμφασιν ἔχει τοῦ μὴ 
ἂν οὕτω γενέσϑαι οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἕψεταέ τινε, ἀλλ αὐτὴ τοῦτο φησὶ, πινυτὴ μὲν οὖσα, οὐκ εἰδυῖα 
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δὲ δηλαδὴ τὸ πρᾶγμα" ἔτι xci τὸ, ( Vers. 111.) μὴ δ᾽ ἔτι τόξου δηρὸν e τανυστύος, joy 

μάτισται καὶ αὐτό" λέγει μὲν γὰρ φαινομένως, ὅτι πειράσασϑε, εἰ τοξεύσετε, δηλοῖ δὲ ἄλλως τὸ ἐγγὺς 

γενέσϑε τοῦ κατατοξεύεσθαι χαὶ, ὡς εἰπεῖν, a UOE τοῦ τόξου" ἔτι δὲ καὶ τὸ, enn 115.) ovx ἂν 

“μοι ἀχνυμένῳ δώματα μήτηρ λείποι καὶ ἑξῆς, Ἀἐπιδεξίως ὑπολαλεῖ αὐτὸ τοῦτο, ὡς οὐχ ἂν λυπηϑείη 60 

αὐτὸς λιπούσης αὐτὸν τῆς μητρός" οὐ γὰρ ἄν λείποι ἀλλὰ EURO HENCE τανυσϑέντος εὐτυχῶς τοῦ τόξου. 

"Ioréov δὲ ὅτι τὸ, οὐκ ἄν μοι cyvvuévo, γράφεται χαὶ ἀχνυμένη, ἡ μήτηρ δηλαδή" καὶ εὐοδοῦται 

χαὶ τοῦτο εἰς ὀρϑὴν ἔννοιαν. | ( Vers. 122.) ἔτι πρὸς τοῖς ῥηϑεῖσι χαὶ τὸ, τάφος δ᾽ ἕλε πάντας, τῇ 

ὁμωνυμίᾳ τοῦ κατὰ τὴν ἔχπληξιν τάφου τὸν γνεχροδόχον ὡς ἐν αἰνίγματι ἀστείως παραλαλεῖ. 

752 (Vers. 135.) οὕτω δὲ καὶ τὸ, ἐχτελέωμεν ἄεϑλον, δοκεῖ μὲν περὶ τῶν μνηστήρων λέγειν, ἰδιάζει δὲ 

10 τὸν νοῦν εἴς τὲ τὸν πατέρα καὶ ἑαυτόν. (iVers. 111.) Ὅρα δὲ τὸ ἄγε καὶ τὸ ἄγετε, τὸ uiv ἑνικῶς, τὸ 

δὲ πληλϑυντικῶς ἐπὶ πλήϑους ἄμφω κατὰ Ὁμηρικὴν συνήηϑειαν χαὶ ἐνταῦϑα λεχϑέντα ἐν τῷ, ἀλλ ἄγετε 904 

μνηστῆρες, καὶ, ἀλλ ἄγε, μὴ παρέλκετε. "Ev ᾧ καὶ σημείωσαι κειμένην οὐ πάνυ συνήϑη τῷ ποιητῇ 

ἐπανάληψιν. εἰπὼν γὰρ, ἀλλ ἄγετε, μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνετ᾽ ἄεϑλον, καὶ ἀπαιωρήσας οὕτω τὸν 

λόγον, ἐπάγει τὸ, ἀλλ᾽ Cy6, μὴ μύνῃσι παρέλκετε, (Vers. 106.) Τὸ δὲ, φαίνεται ἄεϑλον, ἀντὶ τοῦ, 

πέφῃνε καὶ εἰς φῶς ἔκκειται, ὁποῖα τὰ ἐν τοῖς ἀγῶσι προχείμενα ἔπαϑλα. χρῆσις δὲ τοῦδε τοῦ φαί- 

verat xai πρὸ τούτων ἐν TO, τὰ μὲν ὑμέτερα ἀεικέα ἔργα φαίνεται. Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἡ Πηνελόπη 

μιὲν ἐν τῷ, ἀλλ᾽ ἄγετε μνηστῆρες, ἐπεὶ τόδε φαίνεται ἄε ϑλον, οὐδέν τι περιαυτολογῆσαι προέϑετο, ἐπεὶ 

μηδὲ € ἐχρῆν" ὁ δὲ ῥήτωρ φίλος υἱὸς ἔπαινον αὐτῆς ἐνταῦϑα εἶπεν, ὃς ἦν ἂν μεγαλοπρεπέστερος, εἴ περ 

ἠρκέσϑεη ὃ παῖς εἰπὼν, οἵα νῦν οὐκ ἔστι γυνὴ, καϑὰ καὶ " μήτηρ σιγήσασα παντελῶς πλείω ἑαυτὴν 

20 ἐσέμινυνε διὰ μόνου τοῦ, τόδ᾽ ἄεϑλον. νῦν δὲ μερικεύσας αὐτὸς καὶ ὡρισμένως, προσϑέμενος τὸ, κατ᾽ 

“ἀγοίδδα γαῖαν καὶ ἑξῆς, σμιχρῦναι δοκεῖ καὶ ἀποστενῶσαι τὸν ἔπαινον. καὶ ὅμως ἔστι νοῆσαι ἄλλως, 

ὅτι ἡ "σύγκρισις τῷ δήτορι πρὸς μόνας νῦν τὰς ᾿Ελληνίδας γίνεται" ὧν πασῶν ὑπε Belges τὴν llgvs-i10 

λόπην, δἰπὼν τὸ χατ ᾿᾿4χαιΐδα γαῖαν. αἱ γὰρ omoi ποτε “βλληνίδες ᾿ἡΙχαιΐδες ἃ ἂν εἶεν ὡς ἐκ μέρους 

τοῦ χρείττονος. δῆλον δὲ, ὡς ὑπερτίϑησι τὴν μητέρα χαὶ αὐτῆς “Ελένης τῆς περιπύστου, εἴ περ ᾿4ργεία 

καὶ ἐκείνη. εἰ τοίνυν πρὸς μὲν τὰς βαρβάρους ἀσύγκριτος ὡς “Ἑλληνὶς αὕτη, τῶν δὲ Ελληνίδων οὐδε- 

μία ἐστὶ κατ᾽ αὐτὴν, πασῶν λοιπῶν ὑπερκεῖσθαι λέγοι ἂν αὐτὴν ὁ παῖς. (Vers. 108.) Τὸ δὲ, οὔτε 

Πύλου ἱερῆς οὔτε δῆυκήνης, ἐκ περισσοῦ κείσϑαι δοκεῖ" συνεπινοοῦνται γὰρ τῷ "ore xci αὐταὶ, εἶ 

σπερ "Aoros μὲν ἡ ὅλη τοῦ Πέλοπος νῆσος, Πύλος δὲ xci Μυχήνη ἐντὸς αὐτῆς. ἴσως ovv ἢ τῷ ὅλῳ συνή- 

ϑὼως τὰ μέρη συμπεριείληρεν ἁπλοϊχώτερον ὃ παῖς, ἢ ἐπίτηδες ἄλλως αὐτὸ πεποίηκεν, ἵνα μὴ μόνου 

3o “4ργους μνησϑεὶς δόξῃ τὴν μητέρα ἐξ ὀρϑοῦ τῇ "Aoyeie EAévn συγκρίνειν. ἣν καὶ αὐτὴν, ὡς εἰχὸς, δι᾽. 

αἰδοῦς ἄγει ὡς ξεινοδόκον , καϑὰ προδεδήλωται. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι, ὅτε εἶπεν Εὐρύμαχος τῇ Πηνε- 

λόπῃ, ὡς εἰ πάντες σὲ ἴδοιεν ἀν᾽ ἴασον Aoyog ᾿“Ϊχαιοὶ, πλέονες ἂν μνηστῆρες εὑρεϑεῖεν ἐνταῦϑα ἕωϑεν, 

τ ἐπεὶ περίεσσι γυναικῶν, τοιοῦτον τινὰ καὶ ἐχεῖνος ἔπαινον ἔλεγε τῆς γυναικὸς, ὁποῖον καὶ ὃ Τηλέμαχος 

ἐνταῦϑα quai. * (Ver s. 107.) "Azcilg γὰρ γῆ δύναται νοηϑῆναι νῦν ἡ κατὰ τὸ ῥηϑὲν ἐ ἐχεῖ ἴασον "Apoyos, 20 

περὶ ὃ xal χώρα D ἰδίως "Aretio λεγομένη. (Vers. 108.) ᾿ϊερὴν δὲ Πύλον λέγει ἢ ἁπλῶς κατὰ κοινὸν 

ἐπίϑετον, ἱεραὶ γὰρ ἅπασαι πόλεις, ἢ καὶ διὰ τὰς ἐκεῖ ϑυσίας, ἃς ἡ ἀρχὴ τῆς y ̓ῥαψῳδίας προέφῃνε. 

(Vers. 110.) Τὸ δὲ, καὶ δ᾽ αὐτοὶ τόδε ἴστε, τί μὲ χρὴ μητέρος αἴνου; παρῳδηϑείη ἃ ἄν ποτε, ὅτε τις τὸν 

πᾶσι γνωστὸν ἐπαινεῖ. (Vers. 111.) Τὸ δὲ, ἀλλ ἄγε μὴ μύνῃσι παρέλκετε, εἰς ἀπροφάσιστον ἐρεϑί- 

ζει σπουδήν. μύνη γὰρ, ὡς πρὸ ὀλίγων νοι s. 71.) ἐῤῥέϑη, ἡ πρόφασις. (Vers. 112.) Τὸ δὲ nagd 

40 χειν ταυτὸν τῷ διατρίβειν ἐστὶν, οἷον, οὔ τι διατρίβω μητρὸς γάμον. Ἢ δὲ τανυστὺς λέξις μὲν καὶ 

αὐτὴ ποιητική" γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ τανύειν, καὶ κεῖται ὑπὸ ἀναλογίαν τοῦ, ὀϊζὺς, ῥυστακτὺς, βρωτὺς, 

ἐδητὺς, χαὶ τῶν ὁμοίων. (Vers. 117.) Τὸ δὲ, ἐγὼ λιποίμην, οἷος ἤδη πατρὸς ἀέϑλια καλὰ avehéot at, 

ὃ ἐοιχὼς ἀνδρείῳ ἢ 7) καὶ ἄλλως ἀγαϑῷ πατρὶ λέγοι ἄν. CVers. 118. » H δὲ χλαῖνα φανερῶς καὶ ἐνταῦϑα 

μανδύας φαίνεται εἶναι. οὐ γὰρ Ἐπ ες: ἢ χλαῖναν ὃ παῖς, ἄλλ ἀπ᾽ ὥμοιϊν ἔϑετο, καϑὰ καὶ ξίφος 

ὀξὺ ἀπ᾿ ὥμων ϑέτο. Φοινιχόεσσα δὲ αὐτὴ τῷ Τηλεμάχῳ οἷα βασιλέως vig. (Vers. 119.) Ὅρα δὲ ὡς ἐν 

τῷ, ὀρϑὸς ἀναΐξας, Υ T ἀνὰ πρόϑεσις ἐχτείνεν τὴν λήγουσαν διὰ τὴν ἐπιφερομένην ὀξεῖαν λόγῳ χοινῆς 
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50 συλλαβῆς. (Vers. 120.) xai ὅτι τάφρος οὐ μό᾽ *voy ἐπὶ πολλοῦ βάϑους ὀρύγματος, ἀλλ ἰδοὺ xci ἐπὶ 

ὀλιγίστου" τὸ γὰρ ἐπὶ τῇ στάσει τῶν πελέχε suy ὄρυγμα τάφρον εἶπεν, ἣν μακρὰν μὲν ὀρύττει ὁ παῖς, 

ὅτι μηδὲ ἔδει πλάτους αὐτῇ. ( Vers. 121.) ini Gra uv δὲ ἐϑύνει, ὡς ἂν αἱ στειλειαὶ τῶν πελέκεων 

xar εὐϑὺ ἐφεξῆς κείμεναι διοϊστευϑῶσιν ἀκωλύτως. ( Vevs.122.) To δὲ ἔναξεν avri τοῦ ἐπιλησεν 

ἢ πατήσας ἢ χερσὶ συμπιλῆσας. ἀπὸ τοῦ νάσσω δὲ ἡ λέξις γίνεται, ὅϑεν xci ναστὸς ἄρτος ὃ πυκνὸς, εἰς 

ὃ φέρεται καὶ χϑῆσις" μᾶζαν ναξάμενος, 0 τινὲς καὶ μαξάμενος γράψουσιν, ὡς εἶναι ἐτυμολογικὸν τὸ 
μάξαν μαξάμενος. ἐν δὲ τοῖς τοῦ ᾿᾿ϑηναίου δηλοῦται, Ort ναστὸς ἄρτου πεπιλημένου εἶδος καὶ οὐχὺ 

ὠγχωμένου. ἣν δέ, φησι, καὶ ναστὸς πλαχοῦς ἔχων ἔνδον χαρυχείας. (Vers.1235.) Τὸ δὲ, οὔ no ποτ᾽ 

ὀπώπει, οὐκ ἂν εἴη ζηλωτὸν ἐν γραφῇ πεζῇ διὰ τὸ ἐπάλληλον τῆς τῶν ἀφώνων ἀηδίας κατὰ τὴν ἐχφώ- 
γησιν. (Vers. 125.) Πελεμίζειν δὲ ὅτε τὸ χινεῖν ἐστὶ. χαὶ μάλιστα βιᾳ, πολλαχοῦ δεδήλωται: ᾿Εν δὲ τὸ 

τῷ» μεϑῆχε βίῃ, xa ὑπερβατὸν ἡ ἢ σύνταξις. λέγει γὰρ Ort μενεαίνων ἣν ὃ νέος ἐρύσεσϑαι (a βίῃ τὸ τόξον, 

ὡς δηλοῖ ἐπαχϑὲν καὶ τὸ, ἐτάνυσεν ἂν βίη τὸ τέταρτον ἀνέλκων, ἐν οἷς νοητέον ἠσχημένον εἰναι τὸν 
παῖδα τοξεύειν" οὐ γὰρ ἂν ἄλλως τοιαῦτα εἶχε ποιεῖν. ( Vers. 1.29.) Τὸ δὲ, ᾿Οδυσσεὶς ἀνένευεν, ἀντὲ 

4o "τοῦ, ἐκώλυεν ἀνανεύων. διὸ καὶ ἑρμηνεύων ἐπήγαγε τὸ καὶ ἔσχεϑεν ἱέμενον. οὕτω δὲ xai τοῦ, κακὸς 

ἔσομαι, ἑρμηνεία τὸ, καὶ Gxixvg. (Vers. 157.) Δυξέστας δὲ σανίδας τὰς ϑύρας λέγει, χορώνην δὲ 

τὸ τοῦ τύξου ἄκρον, ἔνϑα τὸ, καλῇ κορώνῃ, δμοιόν τί ἐστι τῷ, χρυσέῃ κορώνῃ. ἐπεὶ πολλαχυῦ καλὸς 
ὃ χρυσὸς καὶ καλὰ τὰ ἐξ αὐτοῦ. τινὲς δὲ κορώνην καὶ νῦν ἐνόησαν τὸ τῆς ϑύρας ἐπίσπαστρον. κρεῖττον 
δὲ ὅμως τὸ πρῶτον. ( Vers. 141.) Ὅτι ᾿Ανείνοος εὐτυχῶς δῆϑεν ἐθέλων τοὺς μνηστῆρας τὸ τόξον 
μεταχειρίσασόας, ὕρνυσϑέ, φησιν, ἑξείης ἐπὶ δεξιὰ 3) καὶ προπαροξυτόνως ἐπιδέξια κατὰ τὸ iv δέξια, 753 

ἀρξάμενοι τοῦ χώρου, ὅϑεν τέ πὲρ οἰνοχοεύει. εὔλογον δέ, φασιν, εἰσιόντων εἰς τὸν ἀνδρῶνα ivós& 20 

50 κεῖσθαι τὸν χρατῆρα. ἦν δὲ ὄφε λος οὐδὲν τοῖς ἀδίκοις τοῦ ἐκ δεξιῶν ἄρξασϑαι τῆς τόξου πείρας. 

᾿Ελλειπτικῶς δὲ εἴρηται τὸ οἰνοχοεύει" λείπει γὰρ ὃ οἰνοχόος ἢ ὁ οἰνοχοεύων, νοούμενος κατὰ τὸ ἀπὸ κοινοῦ 

σχῆμα καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ ῥήματος. (Vers. 145.) Ὅει μυηστῆρα τινὰ εἰπὼν ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς παρὰ 
χρατῆρα καλὸν καϑῆσϑαι δοκεῖ τισὶ περιεκτικῶς χρατῆρα λέγειν, ἔνϑα κρατῆρες ἵσταντο. ἐπεστεμμένου 

ποτοῖο, ἢ μᾶλλον προσηγορικῶς διὰ τοῦ κρατῆρος ἰὰρατῆροδ πολλοὺς δηλοῦν. οὐ γὰρ ἂν εἷς ἦν xoa- 
θο τὴρ τοῖς τοσούτοις. καλὸς δὲ ὁ τοιοῦτος διὰ τὸ ἐξ Ἄὕλης τιμίας τοὺς χρατῆρας εἰναι. ( Vers. 144.) 

Ὅτι «Ζειώδης πρῶτος ἀνίστατο, ὃς Üvocxóog μὲν qv. παρὰ κρατῆρα δὲ, ὡς προσεχῶς ἐγράφη, χαλὸν. 

ἷζε μυχοίτατος αἰεί" ἀτασϑαλίαι δέ οἱ οἴῳ ἐχϑραὶ ἤσαν, πᾶσι δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν. οὗτος δὴ 

1905r0£ov λαβὼν καὶ βέλος ὠκὺ ἔστη ἐπ ΤΉ ἣν ἵνα κατὰ τῶν ἔξω. πελέχεων ὀϊστεύσῃ, xci τύξου. πειρήτιζεν, 

οὐδέ μιν ἐτάνυσεν. πρὶν γὰρ χάμε χεῖρας ἀνέλκων, ἀτρίπτους ἁπαλάς. εἶπε δὲ τοῖς ἄλλοις" ὦ φίλοι, 30 
οὐ μὲν ἐγὼ τανύω., λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος. (Vers. 153.) εἶτα λοξόν τι λόγιον ὡς οἷα φήμην ὃ ποιητὴς 
παραῤῥίπτων διὰ τοῦ ῥηθέντος ϑυοσχόου φησί: πολλοις γὰρ τόδε τόξον ἀριστῆας κεχαδήσενι ϑυμοῦ 
καὶ ψυχῆς, ἅ περ ἐκ παραλλήλου δηλοῖ τὸ αὐτό. ἐφ᾽ οἷς ἐπισκιάζων ὃ ποιητὴς τεχνικῶς τὸ πάνυ σαφὲς 

10 τοῦ οἷον χρησμοῦ ἀποδίδωσιν αἰτίαν τοῦ εἰπεῖν πολλοὺς ϑυμοῦ στερήσεσϑαι Oe τὸ τόξον τὸ, ἐπεὶ πολὺ 
φέρτερόν ἐστι τεϑνάμεν ἢ ζώοντας ἁμαρτεῖν, οὗ ἕνεχεν αἰεὶ ἐνθάδε ὁμιλέομεν. ( Vers. 157.) εἶτα καὶ 
τοῖς ἄλλοις οὐκ ἀγαϑὴν ἐλπίδα διδούς φησὶ" νῦν μέν τις καὶ ἔλπεται γῆμαι Πηνελόπειαν ᾿Οδυσῆος 

παράχοιτιν. ἐπειδὰν δὲ τύξου πειρήσεται 508 ἴδηται, ἄλλην δῆτα μνάσϑω ἐξδνοις διζήμενος" ἡ δὲ 
γήμαιτο, ὃς ἂν πλεῖστα πόροι καὶ μόρσιμος ἔλϑοι. ἐμφαίνει δέ πὼς καὶ αὐτὸς μαντικῶς τὸν Ὀδυσσέα. 
( Mero, 158.) διὸ χαὶ Πηνελόπειαν ἔφη ᾿Οδυσῆος παράκοιτιν διὰ τὸ ἐχείνῳ ἀποκεῖσϑαι αὐτὴν, εἰ καὶ 

οἱ μνηστῆρες αὐτῆς ἕνεχεν ἀεὶ, τουτέστιν ἤματα πάντα, ἐνθάδε ὁμιλοῦσιν, ὡς οἷα τέλους αὐτῆς ἐφριέ- 4o 
μενοι. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, οὗ Évextv' ᾧ περ ὅμοιόν ἐστι καὶ τὸ, τόδε φαίνεται ἄεϑλον, ὃ πρὸ ὀλίγων 
εἴρηται. ( Vers. 144.) Ὅρα δὲ ὡς εἰ χαὶ ἀγαϑός τις ὁ «Ζειώδης ἐνταῦϑα παραδέδοται, ὕμως ὑπερφιά- 

20 λοις συνὼν ἀπωλεῖται δι᾿ αὐτὸ "τοῦτο xci μόνον, Ort ἀλλοτρίαν ὡς οὐκ ἐχρῆν μνηστεύεται. καὶ προ- 
βαλεῖται μὲν ἐν τοῖς ἑξῆς τὸ μήτε τι δέξαι ἀτάσϑαλον, ἀλλὰ καὶ τοὺς᾽ ἄλλους παύειν. ἐρεῖ δὲ χαὶ Óvo- 
σχόος εἰναι, εἴ πως τιμηϑεὶς ἐλεηϑῆ. ἀκούσει δὲ ἐκ τοῦ Ὀδυσσέως ἃ & περ ovx ἐϑέλει. (Vers. 1 145) Ἰστέον 
δὲ ὅτε ϑυοσκόος ἐστὶν ὁ διὰ τοῦ ϑυμιᾶν ἢ ἑερεύειν μαντευόμενος. ϑύος μὲν γὰρ τὸ ϑέμα, ἤγουν ἱερεῖον 
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ἢ τὸ ϑυμίαμα" κοεῖν δὲ τὸ νοεῖν , ὅϑεν καὶ μαχκοᾶν τὸ μὴ νοεῖν, ἀλλ ἀνοηταίνειν. ϑυοσκόος᾽ἢ οὖν 

ὃ διὰ ϑυῶν χοῶν ἤτοι νοῶν τὰ EUN. καὶ ἄλλως δὲ ϑυοσκόος ὃ ϑύτης., ὃ τὰ ϑύη χέων ἀπὸ τοῦ 

χέω τοῦ γραφομένου διὰ τοῦ ἐ ψιλοῦ, ἐξ οὗ μετ᾽ ὀλίγα καὶ τὸ, ἄγε δὴ πῦρ κεῖον ἐνὶ μεγάροισιν, ὃ ἐστι 

χαῦσον, ἀπὸ τοῦ χέον πλεονασμῷ τοῦ ἰῶτα. καὶ ἄλλαι δὲ χρήσεις, ὡς χαὶ προδεδήλωται, εἰσίν. ἐξ ὧν 

εὐλογεῖται x«i ἡ διὰ τοῦ E ψιλοῦ voc τοῦ κέω. ἔστι γὰρ, ὡς καὶ αὐτὸ προεῤῥέϑη, χέω πρωτότυπον. 

754 ἐξ οὐ χατὰ συναίρεσιν χῶ, ἐκ δὲ τούτυυ τὸ καίω, ὡς γῶ γαίω, μῶ μαίω, καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἵνα εἶεν 

δύο ῥήματα, κέω διὰ ψιλοῦ zai xeu) διὰ διφϑόγγου, ἐχεῖνο μὲν πρωτόϑετον, τοῦτο δὲ ὕστερον ἐκ 
παραγωγῆς. ἐξ ἐκείνου δὲ τοῦ πρωτοτύπου κέω xci τὸ κειάμενοι πυρὰ πολλά. Παρὼ κρητῆρι δὲ ὃ ϑυο- 

σχύυς ἵζει, ὡς τῶν μνηστήρων, οἷα εἰχὸς, δεδιότων, χαϑά που καὶ κέἐλάλησαν, μή τις λαϑὼν χρητῆρι 50 
10 φάρμακον ἐμβάλῃ καὶ αὐτοὺς πάντας ὀλέσῃ. ( Vers. 146.) Τὸ δὲ μυχοίτατος, ὃν μυχαίτατόν φησιν 

ἡ μεϑ' Ὅμηρον ᾿“τϑὶς, ἔχει τι δητορικῆς ἀντιϑέσεως πρὸς τὸ, “ειώδης δὲ πρῶτος ἀνίστατο. ἀντιϑετι- 

xóv γὰρ τὸ, πρῶτος ἀνίστατο ὁ ἵζων μυχοίτατος, ἤγουν ἐνδύτατος. γίνεται δὲ τὸ μυχαίτατος ix τοῦ 
μυχὸς προσλήψει τοῦ ἰὥτα, ὡς ἀδιάφορον c ὃν εἴτε μυχοίτατος εἴπῃ τις εἴτε μυχώτατος. χαὶ ἔστιν ὅμοιον 
τῷ, πάρος παροίτατος, οὗ καὶ συγχριτικὸν ἐν ^ Ilic ἐστὶ, παροίτε gor ἵπποι, 0 πέρ ἐστιν ἔμπροσϑεν 
ὄντες, προτρέχοντες. Σημείωσαι δὲ t ὅτι, καϑὰ τὸ μυχοίτατοι τροπῇ τοῦ O εἰς ἄλφα μυχαίτατος γίνεται 
᾿Δττικῶς, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ πρωὶ πρώϊος, οἷον, τὴν ἐνέδησα πρώϊον, παρά) ται τὸ πρωϊαίτερος. οὕτω δὲ 
χαὶ ἐκ τοῦ ἔργον ὃ προυῤγιαίτερος, πελονάᾶσαντος ἀαὐτόϑι τοῦ ἰῶτα, ὡς ἐν τῷ. κάμινος καμιναῖος καμυ- 
γνιαῖος, καὶ μνᾶ μνααῖος λίϑος καὶ κατὰ πλεονασμὸν μναϊαῖος παρὰ Φριστοτέλει. ἔστι δὲ καὶ φιλαίτερος 
xc" ὁμοίαν ἀναλογίαν. πρὸς ἣν, ὡς ἐφ άνη καὶ ἐν ἄλλοις; παρῆχϑαι καὶ ὃ μεσαιπόλιος καὶ ὃ Πυλαιμένης 

20 χαὶ τὸ τιϑαιβώσσειν καὶ ὅσα τοιαῦτα. ὡς δὲ κατὰ τὰ ἄνω κείμενα λέγεται χαὶ ὃ μεσαίτερος, καὶ ὅτι 

καὶ αὐτὸ xci τὰ κατ᾽ αὐτὸ πρὸς ὁμοιότητα ἐστὶ τοῦ, πέρας περαίτερος, γῆρας γηραίτερος, χαὶ τῶν áo 
ὁμοίων, οὐκ ἄδηλον ἐστίν. "Ioréov δὲ καὶ ὡς οὐδέν τι καινὸν εὐτάκτως πρῶτον ἀναστῆναι. τὸν μυχαΐ- 
τατον δίὰ τὸ ἐκεῖϑεν εἶναι τὸ ἀκόλουϑον τῆς ἀρχῆς. οὕτω γὰρ καὶ πρὸ τούτων AvrizÀua εἶπε τῷ Οδυσ- 
σεῖ, ὡς πολλοὶ ποταμοὶ ἐν μέσῳ τοῖς ἐνταῦϑα ἥκουσιν, ᾿Αχεανὸς μὲν πρῶτα πρῶτον γὰρ λέγει τὸν 
᾿Ωχεανὸν ὡς πρὸς τὰ ἐχεῖϑεν εἰς ἀνατολήν τοῖς γάρ τοι ἐκ τῶν ἑῴων πρὸς τὰ ἑσπέρια ἥκουσι μυχοίτα- 
τὸς ἐστὶν ὁ ᾿Ωχεανός" οὐχοῦν τὸ μυχοΐτατον δύναταί πως κατ᾽ ἄλλον λόγον εἶναι καὶ πρῶτον ποτὲ τοῖς 

ἐχεῖϑεν ἀρξαμένοις. (Vers. 151.) Τὸ δὲ, ἔχαμε χεῖρας, ἀτρίπτους ἁπαλὰς, ἃ) σὉμνάστου ἀνδρὸς 

δήλωσις. διασαφητικὸν δὲ τοῦ, ἀτρίπτους, τὸ ἁπαλάς. τὸ γὰρ οὕτως ἄτριπτον χαὶ ἁπαλὸν, εἴτε λόφος 

τραχήλου εἴτε ποδὸς πέλμα εἴτε χειρὸς ϑέναρ. (Vers.152.) Τὺ δὲ, οὐ μὴν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ 
So xci ἄλλος, ἀπέχρησέ ποτε εἰς χρείαν χαριεντιστιχὴν ἢ καὶ ἄλλως εἰς παρῳδίαν, ὡς προπαρεσιμιάνϑη, 

ἀνδρὶ παλαιῷ, πάνυ γέροντι, ὃς ἑταίρας παρακομισϑείσης μὴ ἔχων χρήσασϑαι διὰ τὴν τοῦ φυσικοῦ 
τόνου παράλυσιν ἐντεῦϑεν λαβὼν εἶπεν" οὐ δύναμαι τανῦσαι, λαβέτω δὲ xci ἄλλος. ( Vers. 153.) Τὸ 

δὲ, χεχαδήσει ψυχῆς, 0 ἐστι E ud ἔστι μὲν ἀπρόσιτον “ῥήτορι μὴ μετριχῷ. γίνεται δὲ οὕτως" ἔστι 
ῥῆμα χῶ πρωτότυπον ἄῤῥητον, ἐξ οὗ ῥητὸν παράγωγον. χάζω, ὡς φρῶ φράξω, ῥῶ ῥάζω. ἐξ οὗ ἐφάνη 50 
γενέσϑαι τό τε ῥάσατε καὶ τὸ ἐῤῥάδαται. τούτου τοῦ χάζω δεύτερος ἀόριστος Ιωνικὸς χάδω, ὅϑεν δεύ- 

τέρος μέλλων χαδῶ. ἐξ οὗ ἀναγωγῆς γενομένης εἰς ἐνεστῶτα καὶ τρυπῆς ᾿Ιωνικῆς τοῦ ψιλοῦ εἰς δασὺ 
γίνεται τὸ καδῶ χαδήσω, χαὶ κατὰ ἀνάδιπλασιασμὸν κεκαδήσω, | iva ἢ κεχαδήσειν τὸ ἀναγχάσαι τινὰ 

χάσασϑαι, τουτέστιν ὑποχωρῆσαι. οὕτως οὖν καὶ τόδε τὸ τόξον πολλοὺς ἀριστῆας κεχκαδήσει, τουτέστι 

ποιήσει χάσασϑαι τῆς ψυχῆς. (Vers. 150. J" Ev δὲ τῷ, πειρήσηται καὶ ἴδηται, τὸ ἴδηται οὐ ϑέαν δηλοῖ 

40 ἀλλὰ νόησιν" ἐπειδὴ καὶ γοῦς ὁρᾷ χαὶ νοῦς ἀκούει χατὰ τὸν εἰπόντα σοφόν. Ic Sese 168.) Ὅτι σκῶμμα 

εἰς ἀκαιρολογίαν τὸ, ὦ δεῖνα, οἷόν σὲ ἔπος φύγεν ἕρκος ὑδόντων, δεινόν τ᾽ ἀρ) γαλέον τε; νεμεσσώμαι 

δέ τ᾽ ἀγούων εἰ δὴ τοῦτό γε λέγοις. ( Vers. 172. ) ἀνδρὸς Ἀδὲ ψευδομένου τὸν στρατιώτην ψόγος τὸ, 60 

οὔ τί σέ ye τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ, οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ αὶ ἔμμεναι χαὶ ὀϊστῶν, ἀλλ᾽ ἄλλοι τανύουσι. 
δῆλον δὲ Ori πρωτότυπον τοῦ Qvrap0g τὸ ῥύω. ἐξ οὗ καὶ ὁ γωρυτὸς καὶ ὃ Lüpvroc, ὡς πρὸ ὀλίγων 

ἐῤῥέθη, εἰ δὲ τὸ ῥύειν χαὶ βίαν "ποτὲ δηλοῖ, ὅϑεν zci ῥυστάζειν τροπικῶς τὸ κατὰ dd ἕλκειν, καὶ1 900 
ῥυστακχτὺς ὃ βίαιος ἑλκυσμὸς καλῶς ἂν xci βιὸς τὸ τόξον λέγοιτο διὰ τὸ Pic ῥύεσθαι, ἐκ δὲ τοῦ τοιού- 
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του ῥύειν καὶ ὁ τοῦ χαλινοῦ Qvrno. δῆλον δὲ Ort τὸ ῥύεσθαι, ἤτοι ἕλχεσϑαι; προσαρμόττει ὥς mQ755 4 

τόξῳ, οὕτω καὶ ὀϊστοῖς. ( Vers. 177.) Ὅτι κελεύσαντος ᾿ΑἸντινόου δίφρος τε ἐχφέρεται καὶ κῶας im 
αὐτοῦ τίϑεται, ὡς ἂν οἱ νέοι ἐν αὐτῷ χαϑήμενοι διὰ τὸ χαμαὶ πεπῆχϑιαι τοὺς πελέκεας βάλλοιεν χατὰ 

το σχοποῦ. ( Vers. 178.) ἐχφέρεται δὲ καὶ στέαρ, ἵνα *ygióuevor τὸ τόξον χαὶ ϑᾳλπόμενον εὐχρηστηϑείη., 
πάντως γὰρ τὸ χραῦρον τοῦ τόξου, ὃ πὲρ τῷ μαχρῷ τοῦ χρόνου ἐπεγένετο, ἡ τοιαύτη ἂν ἀλοιφὴ ἐξεῖλε 
διεισδῦσα τῶν κεράτων ἐν τῷ ϑερμαίνεσθαι πυρί. ( Vers.1706.). Καὶ ὅρα ὡς τῷ Ὀδυσσεῖ ἐπιμέλεται 
τῶν τόξων ὁ -dvrivoog. καὶ φαίνεται μὲν ὃ ἀνὴρ νοῶν καὶ πολύπειρος. ἐδέετο δὲ ὥρα χαὶ ἀνδριὰς καὶ 
ῥωμαλεότητος εἰς τέ y& δυνηϑῆναι ῥηϊδίως ἐντανύσαι. πρὸ δὲ αὐτῶν χρεία ὴν αὐτῷ χαὶ συνέσεως, ἣν 

μὴ ἔχων συγχέει τὰ τῶν μνηστήρων, πρῶτος πεσών. ἔστι δὲ, & λέγει ᾿Αντίνοος ἐνταῦϑα, τοιάδε" 

ἄγρει δὴ, πῦρ xdov ivà μεγάροισι, MeAavOsU, πὰρ δὲ τίϑει δίφρον re μέγαν καὶ κῶας ἐπ᾽ αὐτοῦ, ἐκ 10 
20 δὲ στέατος ἔνεικε μέγαν τροχὸν ἔνδον ἐόντος, ὄφρα “νέοι ϑάλποντες ἐπιχρίοντες ἀλοιφῇ τόξου πειρηϑῶ- 

μὲν καὶ ἐχτελέωμεν ἄεϑλον. καὶ νῦν μὲν οὕτως ἐμπείρως ὁ Avrivoog μεΐϑοδεύει, μετ᾽ ὀλίγα δὲ, ὡς οὐ 
περιγίνονται τοῦ τόξου, αἰτιασάμενος τὴν τῆς νουμηνίας ἑορτὴν, τέως μὲν σπεῖσαι χελεύσει καταϑεμένους 
τὸ τόξον, ἕωϑεν δὲ ϑύσαντας ἐγχειρῆσαι τῷ ἔργῳ. καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀρέσχει τὰ τῆς βουλῆς, Ὀδυσσεὺς 

δὲ φϑάνει ἄλλως αὐτὸς ἀνύσας τὸν ἄεϑλον. ( Vers. 176.) Τὶ δὲ δηλοῖ τὸ ἄγρει, ἐῤῥέϑη οὐ πρὸ πολλοῦ. 
Τὸ δὲ πῦρ κεῖον διατί διὰ διφϑόγγου ἔχει τὴν παραλήγουσαν, πρὸ ὀλίγων δεδήλωται. (Vers. 178.) 
Τὸ δὲ ἔνειχε προσταχτικὸν βοηϑεῖ τοῖς us Ὅμηρον εἰς τὴν διὰ τοῦ € ψιλοῦ γραφὴν τοῦ ἔνεγχε. Τροχὸν 
δὲ στέατος, ὥς πὲρ xci τυροῦ, ἀκριβέστερον ἤ περ κύκλον εἰπεῖν. ἐπίπεδον γὰρ ὃ κύκλος καὶ ἀβαϑὲς, 
οὐ τοιοῦτος δὲ Ó τροχός, ὅϑεν καὶ οἰχειότερος ὡς πὲρ ἐπὶ τυροῦ καὶ ἐπὶ κηροῦ δὲ τοῦ κατὰ τὰς Σειρῆ- 
γας, οὕτω καὶ ἐπὶ στέατος. ἀρχαῖον δὲ ἔϑος τροχοειδῶς καὶ τὰ στέατα στρογγύλλεσϑαι. ἴσως δὲ τῷ 20 
στέατι καὶ πιμελὴ νῦν συννοεῖται. ὧν διαφορὰ, ὅτι στέαρ μὲν τὸ τῶν χερασφόρων, ὃ xoi ϑρύπτεται 
ψυχϑὲν, πιμελὴ δὲ ἐπὶ τῶν μὴ ἐχέντων χέρατα. (Ψοι5. 185.) Ὅτι τῶν ἄλλων μνηστήρων ϑαλπόντων 

So τὸ τόξον., καὶ πειρωμένων μὲν, οὐ δυναμένων δὲ ἐντανύσαι, πολλὸν γὰρ βίης "ἐπιδευέες ἦσαν τῆς κατὰ 
τὸν Ὀδυσσέα δηλαδὴ. ὡς μετ᾽ ὀλίγα δηλοῦται σαφῶς, ᾿Αντίνοος δ᾽ ἔτι ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος ϑεοειδὴς, 
ἀρχοὶ μνηστήρων. (Vers 187.) ἀρετῇ 02, ὅ ἐστιν ἀνδρίᾳ, ἔσαν ἔξοχ᾽ ἄριστοι. ( Vers, 186.) Ἴξστι δὲ 
γῦν ἐπέχειν τὸ ἐν τῷ τέως ἀργεῖν καὶ μὴ ἐγχειρεῖν ἔργῳ. ἐκ τούτου δὲ οἱ ὕστερον καὶ οἱ προδηλωϑέντες 
ἐφεχτικοὶ φιλόσοφοι ὠνομάσϑησαν, ἐν μέντοι τῷ, δαιμονίη, τί μοι ἐπέχεις, ἕτερόν τι σημαινό- 
μενόν ἐστιν, ὡς ἐδηλώϑη ἐκεῖ. (Vers. 188.) “Ὅτι ἀσχολουμένων τῶν μνηστήρων εἰς τὴν τοῦ τόξοι πεῖ- 
ραν, χαιρὸν ἔσχεν Ὀδυσσεὺς ἀναγγωρισϑῆναι τοῖς δούλοις, οἱ μὲν οὖν, οἷα εἰκὸς, προεξῆλϑον, οὕτω 

δόξαν αὐτοῖς ἢ διὰ λύπην ἢ καὶ ἄλλως ὁπωσοῦν. (Vers. 193.) Ὀδυσσεὺς δὲ μετ᾽ αὐτοὺς δόμου ἐξελϑὼν. 30 

4o φιλιοῦται, εἰπὼν χα"τὰ ἦϑος ἐνδοιαστιχόν" βουχόλε, καὶ σὺ, συφορβὲ, ἔπος τι μυϑησαίμην, 1j αὐτὸς 

χεύϑω; φάσϑαι δέ με ϑυμὸς ἀνώγει. (Vers. 199.) ποῖοί x' sire, τουτέστιν εἴητε χατὰ συγκοπὴν, ἐξ οὗ 

τὸ εἶεν τρίτον τῶν πληϑυντικῶν" ποῖοι τοίνυν εἴητε ἂν Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν, εἴποϑεν ἔλϑοι ὧδε μάλ᾽ ἐξαπί- 

vue, καὶ ϑεὸς αὐτὸν ἐνέγκοι; ἄρα μνηστῆρσιν ἀμύνοιτε ἢ Ὀδυσῆϊ; smers (Vers. 200.) οἱ δὲ 

ἑκάτερος, «i γὰρ τοῦτο, ϑεὲ πάτερ, εἶπον, τελευτήσειας ἐέλδωρ, ὡς ἔλθοι μὲν κεῖνος ἀνὴρ, ἀγάγοι δέ 750 

ἐ ϑεός" γνοίης ἂν οἵη ἐμὴ δύναμις καὶ χεῖρες ἕπονται. ἀγαϑοῦ δὲ ταῦτα ἐπιχούρου ὑπόσχεσις. (Vers. 188.) 

5o iy "δὲ τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται xci τὸ, ὁμαρτήσαντες ἄμφω, ἀντὶ τοῦ, ἅμα δρμήσαντες, καὶ ὡς εἰπεῖν, ὁμοῦ 
ἀρηρότες ἀλλήλοις. ( Vers. 195.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, βουχόλε καὶ σὺ συφορβὲ, οὐ λυποῦσι τοὺς δούλους, 

οὐδὲ γὰρ δυσχερὲς ἡ ἀπὸ τῆς ἀνὰ χεῖρα τέχνης παρωνυμία. καὶ οὕτω μὲν εἶπον οἱ δοῦλοι, ( Vers, 207.) 

Ὀδυσσεὺς δὲ ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν ἐκφαίνων, ἔνδον μὲν δή, φησιν, 00^ αὐτὸς ἐγὼ, κακὰ πολλὰ μογήσας, 4o 

ἤλυϑον εἰχοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν. γινώσχω δὲ, ὡς ὑμῖν ἐελδομένοις ἱκάνω μόνοις δμώων" τῶν 

Go δ᾽ ἄλλων οὔ τινος ἔχουσα εὐξαμένου ἐμὲ αὖτις ὑπότροπον οἴχαδ᾽ ἱκέσϑαι. ( Vers, 213.) εἶλτα, ἐπειδὴ 

τοὺς πολλοὺς οὐχ᾽ οὕτως ἡ εὔνοια, ὡς ἡ τῶν ἀγαϑῶν ἐλπὶς ἐφέλκεται, ὑπάγεται δημαγωγικώτερον τοὺς 

δούλους καὶ ἐπαγγελίαις χρησταῖς, ὑποσχόμενος ὡς, εἴ περ vm. ἐμοίγε ϑεὸς δαμάσει μνηστῆρας ἀγαυοὺς, 

1907ἄξομαι ἀμφοτέροις ἀλόχους, καὶ κτήματ᾽ κὀπάσσω, οἰχία T. ἐγγὺς ἐμεῖο τετυγμένα. ( Vers. 216.) τὸ δὲ 

μεῖζον, καί μοι ἔπειτα Τηλεμάχου ἑτάρω τε κασιγνήτω τε ἔσεσϑε, ( Vers. 221.) ἐφ᾽ οἷς ἀριφραδὲς τὴν 
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οὐλὴν σῆμα καὶ αὐτοῖς δείκνυσιν, ἀποέρξας αὑτῆς ἤτοι ἀπαγαγὼν τὰ ῥάκεα, ἵνα, φησὶν, εὖ γνῶτον 

πιστωϑῆτόν v' ἐνὶ ϑυμῷ. οὕτως ἔφη" καὶ αὐτοὶ ἰδόντες εὖ τε ἐρράσαντο ἕκαστα καὶ ἔκλαιον ἀμφ᾽ Ὀδυ- 

σῆα δαΐφρονα χεῖρε βαλόντε, (Vers. 224.) καὶ κύνεον ἀγαπαζόμενοι χεφαλήν τὲ καὶ ὥμους, ὡς δού- 
λοις ἔϑος. (Vers.225.) ὡς δ᾽ αὕτως Ὀδυσσεὺς κεφαλὰς, ἔτι δὲ καὶ χεῖρας κολαϊλχικώτερον ἔχυσε. το 

(Vers. 226.) χαὶ δὴ ἂν ὀδυρομένοισιν ἔδυ q«og ἠἑλίοιο ὃ δὴ καὶ νῦν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ, ἔφεσεν δηλοῖ 

χλαυϑμοῦ, εἰ μὴ Ὀδυσσεὺς ἐκώλυσεν ἐκιροβήσας ἐν τῷ εἰπεῖν, παύεσϑον κλαυϑμοῖο γόοιό τε; μὴ τις 
ἴδηται ἐξελϑὼν μεγάροιο, ἀτὰρ εἴπῃσι καὶ εἴσω. ( Vers. 250.) εἶτα καὶ συμβουλεύει εἰπών" ἀλλὰ προ- 
μνηστῖνοι εἰσέλϑετε" ὃ ἑρμηνεύων φησί" μὴ δ᾽ ἅμα πάντες" καὶ ἔτι μᾶλλον σαφέστερον" ( Vers. 251.) 

757 πρῶτος ἐγὼ, μετὰ δ᾽ ὕμμες, ἤγουν μετὰ δὲ ἐμὲ ὑμεῖς" ὃ καὶ γίνεται. (Vers. 430.) Εἰσὶ δὲ προμνη- 
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στῖνοι, τουτέστιν ὡς οἷον εἰπεῖν προμενετῖνοι, oi προμένοντες ἀλλήλους χαὶ μὴ ἅμα "πάντες προϊόντες 20 
κατὰ τὸν ποιητὴν, ἀλλὰ πρῶτος οὗτος, tira ἄλλος καὶ ἐφεξῆς. πλεονάζει δὲ τὸ σίγμα ἐν τῷ προμνη- 

στῖνοι, χαϑὰ πρὸ βραχέων κα. ἐν τῷ χατάντηστιν. (Vers. 251.) Σῆμα δὲ τετύχϑαι λέγει, τοῦ ἐφεξῆς 
δηλαδὴ ἔργου, τοιοῦτον - ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι μνηστῆρες ἀγαυοὶ, ovx ἐάσουσιν ἐμοὶ δοῦναι βιὸν 
ἠδὲ φαρέτρην" ἀλλὰ σὺ, δῖε Εὔμαιε, φέρων ἀνὰ δώματα τόξον ἐν χείρεσσιν ἐμοὶ ϑέμεναι, ἤτου 
ϑές" εἰπεῖν τε γυναιξὶ, κληΐσαι μεγάροιο ϑύρας. ἢν δέ τις 3 στοναχῆς ἢ κτύπου ἔνδον ἀκούσῃ 
ἀνδρῶν, μή τι ϑύραζε προβλώσκειν, ἤτοι “προϊέναι ὡς προδεδήλωται" ἀλλ᾿ αὐτοῦ ἀκὴν εἶναι παρὰ 30 
ἔργῳ. σοὶ δὲ, Φιλοίτιε δῖε, ϑύρας ἐπιτέλλομαι αὐλῆς κληΐσαι χληΐδι, ϑοῶς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἰἤλαι" 
ὁποῖόν τι καὶ πρὸ ὀλίγου εἶχον αἱ τοῦ βασιλικοῦ ϑαλάμου ϑύραι, ἐν αἷς ἡ δέσποινα ἱμάντα ϑοῶς ἀπο- 
λύσασα χληΐδα ἐνῆκεν ὥστε ἀνοῖξαι. (WVers.199.) Καὶ ὅρα ὡς ἐξ ἀνάγκης καὶ τούτων τῶν δούλων 
ἐδέετο Ὀδυσσεὺς εἰς ταῦτα τέως τὰ ῥηθέντα. εἰ δέ τι καὶ πλέον χρησιμεύσουσι, τῆς κατὰ τὸν ᾿Οδυσσέα 

εὐβουλίας καὶ εὐτυχίας ἐκεῖνο ἐστί. διὸ καὶ ἔργον ποιεῖται ἀναγνωρισϑῆναι αὐτοῖς ἐν αὐτοῖς τοῖς 
ἔργοις" οὐ γὰρ ἐτόλμα πρὸ τούτων. καὶ ποιήσουσιν οἱ "δοῦλοι μετ᾽ ὀλίγα, καϑὰ παρηγγέλϑησαν. Ὅρα 4ο 
δ᾽ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι τὸ, ἔπος τι μυϑησαίμην ἢ αὐτὸς κεύϑω, ἀδιαφορίαν ἔχον ἐγκλίσεων ἔϑιμον τοῖς ῥητο- 

θεύουσιν. ἦν δὲ ἂν ταυτότης, εἴ περ ἔφη, ὡς εἰ πέρ τε μυϑησαίμην ἢ κεύϑοιμι' 0 περ οὐχ εἶχεν ἀνάγκην 
εἰπεῖν ὁ ποιητὴς, ὡς ἐξὸν ὃν καὶ οὕτως καὶ οὕτως φράζειν. ( Vers. 195.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, 

ποῖοί κ᾽ εἶτε, γραψάντων τινῶν, ποῖοί κ᾽ εἰτὲ, ἀντὶ τοῦ ἐστὲ, ὡς ἀπὸ τοῦ εἰμὲν citi, 0 πέρ ἐστιν ἐσμὲν 

ἐστὲ, ̓ Ἡφακλείδης τοὺς οὕτως ἀναγινώσχοντας ἁμαρτάνειν φησὶ, καϑότι ὁριστικὸν ῥῆμα TQ xt συνδέσμῳ 

ὑπάγουσιν, ὃς ἑκάστοτε ὑποταχτικὸν ἀπαιτεῖ ἢ εὐχτικόν. ἐγκρίνει δὲ τὸ εἶτε ἀντὶ τοῦ εἴητε, λέγων οτι 
3| ἀρχαία ᾿4τϑὶς τὰ εὐχτικὰ συγκόπτει κατ᾽ ἔξαρσιν μιᾶς συλλαβῆς, τό τε κοσμηϑείημεν καὶ διαχριϑείη- 

μὲν, ἀκολούϑως δὲ καὶ τὸ εἴημεν κοσμηϑεῖμεν καὶ διακριϑεῖμεν καὶ εἶμεν λέγοντες, καὶ τὰ τούτων δεύ- 

Troc χοσμηϑεῖτε καὶ διακριϑεῖτε καὶ srt. ἐν οἷς δὲ ταῦτα quoi, λέγει καὶ ὅτι τὸ, εἴ πὲρ γάρ xe βλεῖο 

πονεύμενος, 0 περ ἐν ᾿Ιλιάδι χεῖται, εὐχτικόν ἐστι συγκοπὲν ἐκ τοῦ βλείοιο, ἐλέγχων καχῶς νοῆσαι 

τοὺς εἰπόντας προστακχτικὸν εἶναι τὸ βλεῖο. " Ext ἰστέον καὶ ὅτι τὸ, ποῖοί κ᾽ sire, ταυτόν ἐστι τῷ, ποτα- 

ποὶ ἂν ἔσεσϑε, καὶ ὅτι τῆς ὑστέρας ᾿ά4τϑίδος ἐστὶ τὸ "ποῖοι. ἣ γὰρ ἀρχαία ἑτεροίαν ἐδίδου παράληξιν 50 

τῇ τοιαύτῃ λέξει, ὡς καὶ ᾿ΤΙρακλείδης δηλοῖ, ἔνϑα λέγει τοὺς ᾿Αττικοὺς τὴν 00 δίφϑογγον εἰς τὴν & 
μεταποιεῖν, τὸ δυοῖν λέγοντας δυεῖν, καὶ τὸ οἴκοι οἴκει, καὶ τὸ ποῖος πεῖος. (Vers. 207.) "Eni τούτοις 

ἐστέον καὶ ὕτι ἐν τῷ, ἔνδον μὲν δὴ ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, ἐκ παραλλήλου πρὸς ἔνδειξιν σαφοῦς ἀναγνωρισμοῦ 

οἱ τρεῖς κεῖνται σύνδεσμοι, τὸ ὅδε, τὸ αὐτὸς, καὶ τὸ ἐγώ. (Vers. 411.) Περὶ δὲ τοῦ ὑπότροπος προεί- 

ρηται. ( Vers. 216.) Τὸ δὲ, μὴ μόνον ἑτάρους ἀλλὰ καὶ κασιγνήτους τῷ Τηλεμάχῳ τοὺς δούλους ἔσε- 

σϑαι, κολακεία καίριος φανερά. πῶς γὰρ ἂν ἔσονται κασίγνητοι τῷ δεσπότῃ οἱ δούλοι; (V ers. 234. 540.) 

οὕτω δὲ κολακικῶς χαὶ δίους αὐτοὺς ἐνταῦϑα λέγει. ὑπάγεται δὲ αὐτοὺς καὶ τῇ τῶν ἀλόχων χαὶ pz 

τῶν ὑποσχέσει, ὡς εἰχὸς, xal τῇ ἐγγὺς αὐτοῦ κατοικίᾳ. (Vers. 216.) ἔσως δὲ προσληπτέον συνήϑως 

ἔξωϑεν καὶ τὸ 5c ἐπίῤῥημα ἐν TQ, ἑτάρω τὲ κασιγνήτω τε, ἵνα λέγῃ; ὅτι ἔσεσϑε ὡς κασίγνητοι. καὲ 

ἄλλως δὲ καλῶς ἂν κασίγνητοι τῷ Τηλεμάχῳ λογίζοιντο οἱ στεργόμενοι ἐν τῷ προσφωνεῖν αὐτὸν, ξεῖνε 

πάτερ. ὃ γὰρ πατὴρ υἱῶν πάντως, οὗ μὴ» δούλων πατήρ. εἴποι δ᾽ ἄν τις ἐντεῦϑεν εἰλήφϑαι, καὶ παῖ- 

δας καὶ παιδίσκας μέχρι νῦν λέγεσϑαι τὰ τῶν ἀνδραπόδων χρηστότερα. εἰ γὰρ κασίγνητοι οἱ τοιοῦτοι 
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θο δοῦλοι τοῖς υἱοῖς “τῶν δεσποτῶν, εὐλόγως ἂν εἰσποιοῖντο καὶ ὅσοι τοιοῦτοι τοῖς δεσπόταις εἰς παῖδας" 
ἐγγὺς δέ ἐστιν εἰπεῖν, εἰς υἱούς. (Vers.218.) Τὸ δὲ πιστωϑῆτον ἀντὶ τοῦ πίστιν λάβοιτε, πιστεύ- 
σοιτε. ( Vers.219.) Τὴν δὲ οὐλὴν τὴν τοῦ Ὀδυσσέως γνωριστικὴν ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι μεγάλην λέγει, ὡς 
ἂν εἴη πιϑανὸν τὸ ἐκείνης ἐπίσημον. " Ev δὲ τούτοις κεῖνται καὶ δύο στίχοι, καϑὰ x«l πρὸ τούτων, ἐπι- 

τέμνοντες τὴν. μακρὰν ἱστορίαν τὴν ἐπὶ τῇ οὐλῇ τοῦ Ὀδυσσέως, i ἣν ἔπαϑε κατὰ Παρνασσὸν, ὅτε εἴς 

τὸν πάππον ἦλϑεν y refe ἔδειξε γάρ, φησιν, Ὀδυσσε εὺς οὐλὴν, ἣν ποτέ μιν σῦς ἤλασε λευχῷ 

1 θοδϑόδόντι Παρνησσόνδ᾽ ἐλϑόντα μετ᾽ Αὐτόλυκόν τε καὶ υἷας. (Ver 8, 229.) χεῖρας δὲ τὰς τῶν δούλων 
χαὶ αὐτὰς χολαχεύων φιλεῖ Ὀδυσσεὺς, ὡς ἂν προϑύμως αὐτῷ τοῦ ἔργου συνάροιντο. ( Vers. 230.) 

Τοῦ δὲ προιμνηστῖνος τὸ ἀνάλογον ἀγχηστῖνος x«i εἴ τι τοιοῦτον. χρῆσις δὲ αὐτοῦ χεῖται χαὶ ἐν τῇ Νε- 

xvig. ( Vers. a11. ) “ημείωσαι δὲ xci ὅτι ἐν τῷ, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τινος ἤκουσα εὐξαμένου ἐμὲ ὑπότρο- 10 

πον ἱκέσϑαι, “δηλοῖ μὲν βιωτικῶς , ὡς οἱ εὐχόμενοί τινι ἀγαϑὰ ἐκεῖνοι καὶ στερχτέοι εἰσίν" ἐμφαίνει δὲ 

χαὶ πολλοὺς εἰναι δούλους τῷ Ὀδυσσεῖ, ὧν ὀνόματα οὐκ ἔκκεινται, ὅτι μηδὲ χρεία γέγονεν αὐτῶν. οὕτω 

καὶ Κάλχαντος ἐν ᾿Ιλιάδε μόνου μάντεως ἐμνήσϑη, καὶ ἰατρῶν Μαχάονος χαὶ “Ποδαλειρίου, χαὶ ταῦτα 

χαὶ ἑτέρων ὄντων. CVers. 241.) Τὸ δὲ, κληΐσαι xAniót, ἐτυμολογικὸς τρόπος ἐστίν. Ὁ δὲ δεσμὸς τῶν 
οἴχου ' ϑυρῶν. γίνεται, ἵνα μὴ αἱ δμωαὶ ϑύραζε προϊοῦσαι καταμηνύσωσι Tjj πόλει τὰ NONE φόβος 
γὰρ ἣν καὶ εἰς τοῦτο, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται. (Vers. 245.) Ὁτι Εὐρύμαχος τὸ τόξον ϑάλπων 

10 ἔνα καὶ ἔν᾽ϑα σέλᾳ πυρὸς καὶ οὐδ᾽ οὕτως ἐντανύσαι δυνάμενος μέγα ἔστενε κυδάλιμον κῆρ, ἤγουν 
χατὰ ψυχήν" ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν" ὦ πόποι, ἢ μοι ἄχος περί T^ αὐτοῦ καὶ περὶ πάντων" οὔ τι γάμου 
τοσοῦτον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ. εἰσὶ καὶ ἄλλαι πολλαὶ ᾿ἡχαιΐδες καὶ πολλαχοῦ: (Vers.253.) ἀλλ᾽ 
εἰ δὴ τοσσόνδε βίης ἐπιδευέες εἰμὲν, ἤγουν ἐσμὲν, ὡς xal προείρηται, ἀντιϑέου Ὀδυσῆος, ὅτ᾽ οὐ 20 

δυνάμεσϑα τανύσαι τόξον" ἐλεγχείη δὲ καὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι. ( Vers. 254. M Ὅρα δὲ τὸ, ἀντιϑέου 

20 Οδυσῆος, παραῤῥιφὲν ἐπὶ ϑεραπείᾳ τῆς λύπης, ὡς μὴ καινὸν ὃν, εἰ τοιούτου ἀν "δρὸς λείπονται. 
CVers. 248.) ᾿δνταῦϑα 9i χεῖνται καὶ τρία ἐχ ταιδλλήλονι τὸ εἰπε, ἔφατο xol τὸ ἐξονόμαξε" φησὲ 
γάρ" ὀχϑήσας δ᾽ ἄρα εἶπεν ἔπος * Spas; ec ὀνόμαξεν" ὦ πόποι καὶ τὰ ἑξῆς. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν ὁ Εὐ- 
ρύμαχος ἀπογινώσχει ἐντανύσαι τὸ τόξον, (Vers. 250.) ἐμφήνας χαὶ τὴν ἄγαν λύπην ἐπὶ τῇ στερήσεν 
τῆς γα, ΕΑ ἐν TQ, οὔ τι τόσσον ὀδύρομαι. πολλοῦ γὰρ ἄχους τὸ ὅλως ὀδύρεσϑαι. (Vers. 257. ) 
"Avríivoog μέντου παραμυϑούμενος, ovy οὕτως ἔσται, φησί" νοέεις δὲ καὶ αὐτός. νῦν μὲν γὰρ χατὰ 

ὅ0 δῆμον ἑορτὴ ϑεοῦ ἐπιστατοῦντος τῷ τόξῳ ἁγνή. ( Vers. 259. ) τίς δ᾽ ἂν καὶ τόξα Ἀτιταίνοιτο; ὡς 
τῆς ἑορτῆς ἀργίαν ἐθελούσης. ( Vers. 264. ) εἶτα καὶ εἰς τὴν αὔριον. ain χε ταὶ τὸ ἔργον, (Vers; 267 2) 
ὅτε σπείσαντες ἕωϑεν χαὶ μηρία ϑέντες ̓ “πόλλωνι κλυτοτόξῳ, τῷ τῆς τοξείας ἐφόρῳ, τόξου, φησὶ, πειρώ- 30 
μεϑα χαὶ ἐχτελέωμεν ἄεϑλον. εἰπὼν δὲ χαὶ ὡς τοὺς πελέκεας καὶ εἴ περ ἐῶμεν ἅπαντας toracÓ at οὐκ 
ἄν τις αὐτοὺς ἀναιρήσεται, (ναι 2635.) χελεύει τὸν οἰνοχόον ἐπάρξασϑϑαι δεπάεσσιν ἐπὶ σπονδῇ- 

xal γίνεται οὕτω. GL οἱ κρητῆρες ἐπιστέφονται xci νῦν ποτοῖο καὶ ὃ οἶνος v^ caddie χαὶ σπονδὴ γίνε- 
ἄρ ται χαὶ πίνουσιν ὅσον ἤϑελε ϑυμός. (Vers. 246.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι σέλας * οὐ μόνον πυρὸς ἀλλὰ xci 

ἡλίου" ὅϑεν παρὰ “Σοφοκλεῖ ἡ ἡ ὀπὴ, ὡς ἐν ῥητοριχῷ εὕρηται À« εξικῷ, παρὰ τὸ σέλας φασὶν ἐμβιβάξειν. 

5 δὲ χρῆσις καὶ παρὰ -Τυκόφρονι. (Vers. 239. ) Καίριον δὲ ΣΟΥ ἑορτῆς. τὸ ἁγνὴ διὰ τοὺς τηνιχαῦτα 

ἁγνισμούς. ( Vers. 263.) "EvÜ« ὅρα καὶ ὡς οἱ περὶ τὸ ϑεῖον óc uno, ov ἀνάγκην ἐπὶ τὸ ϑύειν "ἔρχον- 

ται, οὐδ᾽ ἐν τῇ ϑυσίᾳ πάντως ἀπαλλαγησόμενοι τοῦ πολυφογεῖν, ἵνα καὶ αὐτὴ φάγων ἑορτὴ λέγη- 

ται, ὁποία καὶ ἡ παρὰ Κλεάρχῳ τῷ ̓ Δριστοτέλους μαϑητῇ, ὃς, χαϑὰ λέγει ᾿᾿ϑήναιος, φαγησίαν 

50 ἑ ἑορτὴν ἱστορεῖ, χατὰ δέ τινας φαγη" σιποσίαν, κρατῶ γάρ, φησι, x«i τῆς λέξεως διὰ τὸ σφόδρα μου 759 
εἶναι προσφιλῆ τὸν Κλέαρχον. ἑορτὴ δὲ ἢ ἦν ἄρτι, ὡς προείρηται, ᾿“Ιπόλλωνος ἡλίου διὰ τὴν ἐν τριακάδι, 
ὡς δεδήλωται, σύνοδον. ᾿Απόλλωνος γὰρ ἱερὰ πᾶσα νουμηνία, χαϑὰ χαὶ ἡ τοῦ σεληνιακοῦ. μηνὸς 

ἑβδόμη ὡς γενέϑλιος ᾿“πόλλωνος. δῆλον δὲ xai ὕτι τὴν ἑορτὴν, ὀρτὴν δισυλλάβως οἱ μ««ταγενέστεροι 

ἔλεγον ᾿ Ἴωνες. «Αἰολεῖς δὲ προπαροξυτόνως χαὶ κατὰ μεϊάϑεσιν ἔροτιν, ὧρ ἀπὸ εὐϑείας τῆς 1) ἐροτίξ, 
ὅτι δὲ ἡ ἡ διὰ τὸ τίμιον ἁγνὴ ἑορτὴ καὶ ϑάλεια λέγεται, ὡς τοῖς θύουσιν αἰτία τοῦ ϑάλλειν, δῆλον ἐκ 

τοῦ, ἐπὶ δ᾽ ὀφρύσι σελίνων στεφραγίσεους θέμενον ϑάλειαν ἑορτὴν ἀγάγωμεν, ἐν ἡ δηλαδὴ ἔϑαλλον 
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ὑπερβάλλοντές, » φᾶσι, τὰ εἰωϑότα, ὃ δὴ παρέχει τὰς ἡδονάς. διὸ πάντες ἄνϑρωποι Ὰ ἡδέως προσδέχον- θο 
ται τὰς ἑορτάς. (Vers. 261.) Τὸ δὲ ἀναιρήσεσϑαι ἀνελέσϑαί τι δηλοῖ κάτω κείμενον. τοιοῦτον 

οὖν τι χαὶ πρὸ ὀλίγων μεταφορικῶς τὸ, ἀέϑλια πατρὸς καλὰ ἀνελέσϑαι. ( Vers. 263.) ᾿Επάρξασϑαι 

δὲ τὸ ἐπὶ τοῖς φ ϑάσασι πάλιν ἄρξασϑαι. ( Vers. 277.) Ὅτι Ὀδυσσεὺς κολακικῶς πάλιν τὸν λόγον μετα- 

χειριζόμενος πρῶτα uiv, εἰ καὶ Πσιύδῳ μὴ δοκεῖ δεῖν εἶναι ἐσαύριον τὸ ἔργον ἀναβάλλεσθαι, ἀλλ 
αὐτὸς κατὰ μοῖραν εἰπεῖν φησὶ τὸν ᾿άντινοον ἀναβαλλόμενον τὴν τοξειαν εἰς νέωτα, καλέσας καὶ 
ϑεοειδὴ αὐτόν. εἶτα xci ζητεῖ λαβεῖν καὶ αὐτὸς ἐπὶ πείρᾳ τὸ τόξον. quoi γοῦν" χέκλυτε, μνηστῆρες 
ἀγακλειτῆς βασιλείης. * Εὐρύμαχον δὲ μάλιστα καὶ ᾿Αντινοον ϑεοειδέα λισσομαι, τοὺς κατὰ τὸν ποιη- 1909 
τὴν ἀρχοὺς χαὶ ἐξόχους τῇ ἀρετῇ. ἐπεί, φησι, καὶ τοῦτο ἕπος χατὰ μοῖραν ἕειπε, τουτέστι προσηχόν- 

10 τως, ὁ ̓ Αἰντίνοος, ἤγουν 10, νῦν παῦσαι τόξον, ἐπιτρέψαι δὲ ϑεοῖσιν, ἡῶϑεν δὲ ϑεὸς δώσει κράτος ᾧ 

x ἐϑέλῃσιν. ἀλλ ἄγε μοι δότε τόξον ἐύξοον. (Vers. 251.) ὄφρα ue ὑμῖν, ἤγουν ἐν ὑμῖν, χειρῶν zai 

σϑένεος πειρήσομαι, εἴ μοι ἔτ᾽ ἔστιν i, οἵη πόρος ἔσχεν ἐνὲ γναμπτοῖσι μέλεσσιν, 1j ἤδη μὲ ὄλεσσεν 
ἄλη τε ἀκομιστίη τε, ἤγουν ἡ πλάνη καὶ τὸ μὴ ἔχειν χομιδὴν, δι᾿ ἧς τημελεῖται τὸ σῶμα. (Vers. 279.) 
Καὶ ὅρα τὸ, ἐπιτρέψαι ϑεοῖσι, μίγμα ὃν ἐπαίνου xci σκώμματος. δῆλον γὰρ ὡς ἀνέϑετο τὰ τοῦ τόξου 
:Αντίνοος ἐς τὴν αὔριον, ὡς μὲν αὐτὸς ἂν ἐρεῖ, ἀνατιϑεὶς ἁπλῶς ϑεῷ τὰ τοῦ ἔργου, ἀληϑῶς δὲ οὐ 

τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀμηχανοῦντες “προκαλοῦνται τὸ ϑεῖον εἰς σύναρσιν. ( Vers. 2717-) Τὸ δὲ 

ϑεοειδὲς, viv μὲν ᾿Οδδυσσεὺς ἐπιλέγει τῷ ᾿Αντινόῳ. πρὸ βραχέων δὲ ὁ ποιητὴς τὸν Εὐρύμαχον οὕτως 

εἶπεν ἐν τῷ, Avrivoog ἐπεῖχε καὶ Εὐρύμαχος ϑεοειδής. καὶ ἢν ἐχεῖνο χρεῖττον. τοῦτο γὰρ καιρίως κολα- 

χεύων φησὶν Ὀδυσσεύς. πολλὴ γὰρ διαφορὰ Εὐρυμάχου "πρὲς ᾿Αντίνοον τὸν qovixóv καὶ ἄγριον. 10 

20 (Vers. 280.) Τὸ δὲ, ᾧ κ᾿ ἐϑέλῃσι, μέσως ἐσχημάτισεν ὁ ̓ Οδυσσεὺς, νοῶν μὲν ἑαυτὸν ϑελητὸν τῷ ϑεῷ, 

ἀφιεὶς δὲ καὶ τοὺς μνηστηρὰς ὑπὲρ ἑαυτῶν τοῦτο νοεῖν. (Vers. 285.) Ὅτι οὐ γορητὸν ὕλως τοῖς μνη- 
στῆρσι τὸν δῆϑεν ξεῖνον ᾿Οδυσσέα πειράσασϑαι τοῦ τύξου, διὸ oi μὲν ἄλλοι πάντες ὑπερφιάλως γεμέση- 

σαν αὐτῷ ζητήσαντι τὸ τόξον δείσαντες μὴ ἐντανύσειεν. (Vers. 258.) "Avrivoog δὲ καὶ ἐπιπλήττων, 

ἃ δειλὲ E ξείνων, φησίν" ἔνι τοι, ἤγουν ἔνεισι, φρένες οὐδ᾽ ἡβαιαί. CVers, ΕΣ ) εἶτα καὶ χάριν ὀφείλειν 
ἐθέλων τὸν ξεῖνον τοῖς μνηστῆρσιν ὡς ἀνθρωπίνως προσφερομένοις αὐτῷ, ovx α; «πᾷς, φησὶν, 0,20 

ἤγουν ὅτι, ἕκηλος ὑπερφιάλοίσι μεϑ' ἡμῖν δαίνυσαι; οὐδέ τι δαιτὸς ἀμέρδεαι, αὐτὰρ ἀχούεις εύϑων 

ἡμετέρων χαὶ ῥήσιος, οὐδέ τις ἄλλος ἡμετέρων μύϑων ξεῖνος xci πτωχὸς ἀχούει. ( Vers. 295.) εἶτα 

καὶ εἰς μέϑην σκώπτων φησίν" οἶνός σὲ τρώει μελιηδὴς, ὃς τε καὶ ἄλλους βλάπτει, ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ, 
μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ. τοῦτο δὲ γνωμικῶς εἰς φόγον μέϑης φησί. (Vers. 299 — 510.) πρὸς 0 καὶ ἱστορίαν 

760 παραδειγματικῶς ἐπάγων, δι᾿ ἧς ὃ ποιητὴς παρεμπλαχείσης κατὰ οἰχείαν μέϑοδον ἐξαιρεῖ τὸ τῆς ἄφη- 
γηματικῆς πλάσεως ὕπτιον, λέγει" οἶνος καὶ Κένταυρον "ἀγαϊλλυτὸν Εὐρυτίωνα ἄασεν ἐν μεγάρῳ μεγα- So 
ϑύμου Πειριϑόοιο, ἐς “απίϑας ἐλϑόντα" 0 δ᾽ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, μαινόμενος κάκ ἔρεξε γάμον 

ἢ δόμον κάτα Πειριϑόοιο" ἥρωας δ᾽ ἄχος εἷλε, τοὺς ania δηλαδή" δι᾿ ἐκ προϑύρου δὲ ϑύραξε 
εἷλκον ἀναΐξαντες, à Gm οὕατα νηλέϊ χαλχῷ ὃ ὁῖνάς τε ἀμήσαντες" ὃ δὲ φρεσὶν ἀασϑεὶς VUE ἤγουν ᾧχετο, 

ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι ϑυμῷ. ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι γεῖχος ἐτύχϑη, oi τ᾿ αὐτῷ πρώτῳ χαχὸν 

εὕρετο. οἰνοβαρείων. ὡς καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσχομαι, ἤγουν φάσκω, χαϑὰ πολλα" χοῦ κεῖται, εἴ 4o 

πέρ τὸ τόξον ἐντανύσεις. οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολή ἥσεις ἡμετέρῳ ἐνὶ δήμῳ. ἄφαρ δέ σε νηὶ μελαίνῃ 

εἰς τὸν προῤῥηἹθέντα ἔχετον 7 πέμψομεν. ἔνϑεν δ᾽ οὔ τι σαώσεαι, ἀλλὰ ἕκηλος πῖνέ τε, μήδ᾽ ἐρίδαινε 

μετ᾽ ἀνδράσι ERU HUN οὕτω ϑρασὺς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους 0 ̓4ντίνοος καὶ οἷος χριϑῆναι τῷ ̓ οδυσσεῖ 

4o ἄξιος πρῶτος τοῦ τόξου γεύσασϑαι. ( Vers. 295.) Ὅρα δὲ ὅτι προσφυῆ τοῖς παροῦσιν ὃ ποιητὴς ἱστο- 

ρίαν παρέϑηκεν" εἰλαπίνη γὰρ ἄρτι λαμπρὰ, ἤδη δὲ καὶ γάμου σχευή. τοιαύτη δέ τις καὶ ἡ κατὰ τοὺς 

“Ἰαπίϑας δαὶς, χαϑ' ἣν ὃ Εὐρυτίων ἔπαϑεν. εἰκὸς δὲ ἦν τῷ διὰ μέϑην ὀνειδιζομένῳ καὶ ἱστορίαν παρα- 

χϑῆναι ὁ ὁμοίαν. Θρυλουμένου δὲ καὶ τοῦ κατὰ τοὺς "anis χαὶ τοὺς Κενταύρους πολέμου τὴν αἰτίαν 
τούτου ἐνταῦϑα παραδίδωσιν ὃ ποιητὴς, διδάσχων χαὶ ὡς οὐ μόνον πολλάκις καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ 

ἀνδρὸς εἰς καχὸν ἀπολαύει, ἀλλ᾽ ἰδοὺ καὶ ὅλον φῦλον κακῶς c κπήλλαξεν ἐπὶ κακίᾳ ἑνὸς, τοῦ Fivrío- 50 

γος δηλαδὴ, Og οὐδ᾽ αὐτὸς εὖ ἔσχεν ἐφ᾽ οἷς μεϑύων ἐπλημμέλει χατὰ γυναικῶν ἐν γάμου καιρῷ, καϑά 
2 
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φασιν οἱ παλαιοί. ( Vers. 297.) τίνες δὲ οἱ «Ἱαπίϑαι xci ὡς ἔϑνος Θετταλικὸν xol αὐτοὶ, δηλοῖ καὶ 
7 Ιλιάς. καϑ' ἣν περίπυστος καὶ ὃ Πειρίϑοος, «“απίϑης ὧν καὶ αὐτός. εἴρηται δὲ ἐκεῖ καὶ περὶ Κεν- 

ταύρων εἰς ὅσον iygnv, φύλου ἐκείνου ἄλλως μὲν ἀγρίου, μυϑικῶς δὲ χαὶ ἱππανϑρώπου κατά τινα 

τεραστίαν σύνϑεσιν. (Vers. 296.) Σημείωσαι δὲ ὅτι τε ἐκ τοῦ χῶ, ἀφ᾽ οὗ τὸ χαίνω καὶ τὸ χανδὸν xai 
ἕτερα πολλὰ, ὡς ἑτέρωϑι δηλοῦται, καὶ τὸν χάσκακα οἱ παλαιοὶ παρήγαγον σχωπτιχῶς παρὰ τὸ κεχὴη- 

ψγέναι, χαϑά mov καὶ ὃ κωμικὸς κεχηναίους ἀστείως τοὺς ᾿α΄ϑηναίους παρῴδησε. x«i ὅτι “απίϑης οὐ 
μόνον, ὡς ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, ὃ δοκῶν πειστικὸς εἶναι παρὰ τὸ λαοὺς πείϑειν, ἀλλὰ κατὰ τοὺς παλαιοὺς 

χαὶ ὃ αὐχηματίας, παρὰ τὸ λαούς, φασιν, εἰς ὄπιν ἄγειν καὶ ἐπιστροφὴν ἐν τῷ περιαυτολογεῖσϑαι. ὃ δὲ 
τοιοῦτος εἴη ἂν καὶ ἀλαζὼν κατὰ παλαιὰν παράδοσιν διὰ τὸ ἀλώμενος Civ ἐν τῷ μάτην αὐχεῖν" ἤδη δὲ 
καὶ βάβαξ καὶ βαβάκτης. (Vers. 305.) καὶ ὅτι τὸ ἱστορηϑὲν παράδειγμα εἰς τοιοῦτόν τι ἀφορᾷ κατὰ 10 
τὸν τοῦ ΑἸντινόου γοῦν' ὡς ἄρα καὶ GU, ὦ ξεῖνε, μεϑύων κατὼ τὸν Πυὐρυτίωνα ἔριν κινήσεις ἡμῖν καὶ 

θο τοῖς "ἀμφὶ Τηλέμαχον" xoi τὸ μὲν τέλος οἷον ἔσται τῆς ἔριδος, ἄδηλον ἴσως" σοὶ δὲ αὐτῷ πρώτῳ ἔστε 
κακὸν, χαϑὰ καὶ τότε τῷ Εὐρυτίωνι, ὃν ἱστορεῖ, φασὶ, Βακχυλίδης ἐπιξενωϑέντα τινὶ ἐν" HAd καὶ 
ὑβριστικῶς ἐπιχειρήσαντα τῇ τοῦ ξενοδοχήσαντος ϑυγατρὶ ὑφ᾽ ᾿Πρακλέος ὕστερον ἀναιρεϑῆναι τοῖς 
ἐχεῖ ἐπιστάντος. ᾿Ενταῦϑα δὲ μνεία ληπτέον Διογένους ὀνοματοποιήσαντος ἱππόπορνόν τινα πρὸς ἀνα- 
λογίαν τοῦ ἱπποχένταυρον. ἰδὼν γάρ, φασι, τινὰ κατῃκισμένον τὸ γένειον καὶ μεμυρισμένον ἐπὶ ἵππου, 
πρότερον μὲν ἔφη ζητεῖν τίς ἐστιν ὃ ἱππόπορνος, νῦν δ᾽ εὑρηκέναι, ὡς δηλαδὴ ἀνυποστάτου φωνῆς μέχρυ 

1910ró*rs οὔσης τῆς κατὰ τὸν ἱππόπορνον, ὑποία καὶ ἡ κατὰ τὸν τραγέλαφον καὶ τὰ τοιαῦτα. ὅτι δὲ ἡ τῶν 
γενείων ἐξαϑέρισις ἐπονείδιστος ἣν τοῖς παλαιοῖς, ἐκ πολλῶν δηλοῦται. ὃ γοῦν αὐτὸς Διογένης τοιοῦτον 

ἐδών τινώ ἔφη" μή, τι ἔχεις ἐγκαλεῖν τῇ φύσει, ὅτι ἄνδρα σὲ ἐποίησε καὶ οὐ γυναῖκα; ἽΕτερος δέ τις 20 
παλαιὸς εἶπε τὸ, τί γὰρ αἱ τρίχες λυποῦσιν ἡμᾶς, δι᾿ ἃς ἀνὴρ ἕκαστος ἡμῶν φαίνεται; λέγεται δὲ ἐν 
᾿Αϑήναις τὸν πρῶτον προχειράμενον παρωνύμιον ἔχειν χύρσην, ὡς καὶ αὐτὸ ᾿Ιϑήναιος ἱστορεῖ. xal 
ὅρα τὸ παρωνύμιον, ἶσον ὃν τῷ ἐπίκλην. Σημείωσαι δὲ καὶ τὸ χόρσην, og ἀπὸ τοῦ κείρω χέρσω, τρα- 
πέντος τοῦ t εἰς ὃ κανονικῶς. καὶ οὕτω μὲν ταῦτα. (Vers.290.) λέγεται δὲ καὶ ὅτι Πειρίϑους τὴν 

᾿Αδράστου “Ἱπποδάμειαν ἀγόμενος συνεκαλέσατο κατὰ συγγένειαν. “1{απίϑας καὶ Κενταύρους, ὅτε Κέγ- 
ταῦροι μὲν προαχϑέντες ὑπὸ μέϑης, τῶν “απιϑῶν ἁρπάσαντες τὸς γυναῖχας προέϑεντο, «“ἀπίϑιαν 
δὲ ἀνεῖλον αὐτούς. Ὅτι δὲ ϑηριώδεις οἱ Κένταυροι, οἷς καὶ φῆρας ὀρεσχώους ἐν ᾿Ιλιάδι ἔφη ὁ ποιητὴς» 
δηλοῦται χἀνταῦϑα ἐν τῷ, ἐξ οὗ Κενταύροισι καὶ ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχϑη. ἐῤῥέϑη γὰρ τοῦτο; οἷα 

10 τῶν Κενταύρων ἄλλο τι παρὰ τοὺς ἄνδρας ὄντων. ὅτι δὲ καὶ γυναικεῖον μόριον σημαίνει ὁ Κένταυρος, 
δηλοῦσιν οἱ παλαιοὶ, φέροντες καὶ χρῆσιν Θεοπόμπου εἰς τοῦτο. πικρότερον δὲ τούτου εἰς σκῶμμα τὸ 80 
εἰρησϑαι Κένταυρον, ὃς κεντεῖ ὄῤῥον τὸν παρὰ τῷ κωμικῷ. “Ὅρα ὡς τὸ ἐν Ιλιάδι ἀδιαρϑρώτως ῥηϑὲν, 
ὅτι δηλαδὴ Καινεὺς καὶ ᾿ξάδιος καὶ οἱ λοιποὶ «Ταπίϑαι ϑηρσὶ τοῖς Κενταύροις ἐμάχοντο, ἐνταῦϑα 
διεσαφήϑη. παρασημαντέον δ᾽ ἐνταῦϑα ὡς, εἴ περ οὕτω πρὸς ἄλλοις καχοῖς, ὧν ἐπιτελεστὴς ὃ οἶνος 
ὅτε χανδὸν πίνουσιν ἀνϑρώπους χατασκήπτει, καὶ πολέμων αἰτίας δίδωσιν ἐκϑηριῶν τοὺς προσιεμέ- 701 

vovg αὐτὸν, καλῶς ἄρα ὃ κατ᾽ οἶνον Διόνυσος “Τυαῖος ἐπωνομάσϑη, 0 ἐστι στασιαστὴς, παρὰ τὴν λύην 
ἤγουν στάσιν, 7 ἐναντίον ἡ εἰρήνη. αὕτη μὲν γὰρ παρὰ τὸ εἴρειν εἰς ἕν γέγονεν, ἐκδίνη δὲ παρὰ τὸ 
λύειν. ὀρϑῶς δὲ καὶ ταύρῳ παρά τε ἄλλοις καὶ «“Ζυχόφρονι, ἔτι δὲ καὶ παρδάλει ὃ Διόνυσος εἰκάξεταν 
διὰ τὸ πρὸς βίαν τρέπεσϑαί, φασι, τοὺς ἐξοινωϑέντας. κατὰ γὰρ τὴν ᾿“λκαίου μοῦσαν ἄλλοτε μὲν 
μελιαδὴς ὁ οἶνος, ὃ δὴ ἔφη καὶ Ὅμηρος, ἄλλοτε δ᾽ ὀξύτερος. τριβόλων. καϑότι μὲν οὖν ϑυμικὸν ὁ ταῦ- 
ρος, ὡς Εὐριπίδης δηλοῖ ἐν τῷ, ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ εἰς κέρας ϑυμούμενοι, ταύροις εἰχαστέον τοὺς ἐξοί- 4o 

βονους" χαϑὸ δὲ ἐμάχιμοι καὶ ϑηριώδεις ἐκ μέϑης ἔνιοι γίνονται, παρδάλεις ἄλλως οἷον οἱ τοιοῦτοι, 
διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς, φασὶ, παρδαλῶδες. οὗ σύμβολόν τι καὶ 3j παρδαλῆ, ἣν ἡ αἰνιγματικὴ σοφία φόρημα 
τῷ Διονυσίῳ δίδωσιν. Ὅρα δὲ καὶ τὸ, ὀξύτερος τριβόλων, δι᾿ οὗ δηλοῦται, ὡς ὃ λεγόμενος κοινῶς Οξὺς 
οἶνος τῷ μελιηδεῖ ἀντιδιαστέλλεται. χρῆσις δὲ τοιούτου ὀξέος, ὡς φησιν ᾿“ϑήναιος, παρὰ ᾿Ἡραχλέωνε 

iv τῷ, τὸ οἰγάριον πάνυ ἦν ὀξὺ καὶ πονηρόν. καὶ τοιοῦτον μὲν τοῦτο. ἔστι δὲ εἰπεῖν τὴν τοῦ ᾿ΑΔντινόου 
κακίαν ἐν τοῖς ὥρτι ῥηθεῖσι καὶ καϑότι QUZ ὡς μεθύονει ἀπειλεῖται τῷ ξείνῳ, ἀλλ᾽ ἐὰν τὴν ἀνδρίαν 
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ἐχφήνῃ τανύσας. τὸ τόξον, ποινὴν αὐτῷ τῆς ἀρετῆς ἀπειλούμενος. (Vers. 289. ) Σημειοῦνται δὲ of 
παλαιοὶ χαὶ ὡς ὑπερφιάλους τοὺς μνηστῆρας ὁ Avrivoog ἐπὶ ἐπαίνῳ φησίν. οὐ γὰρ δή που ψέγει τοὺς 

XOT αὐτὸν, εἰ μὴ ἄρα βαρυνόμενος e el ὡς ἄξιὸς xpivij συνε υωχεῖσϑδαι ἡμῖν τοῖς, ὡς οἱ πολλοί φασιν, 
ὑπερφιάλοις" Q δὴ ὅμοιόν τί ἐστιν ἐφεξῆς καὶ τὸ, Hlc nive μετ᾽ ἀνδράσι χουροτέροισιν, ὡς ταυτὸν 
ὃν ὑπερφιάλους καὶ κουροτέρους εἰπεῖν. (Vers. 288.) 10 δὲ, & δειλὲ ξεινων, ἁπλοῦν ὃν ἀντὶ ὑπερϑε- 

τικοῦ εἴληπται τοῦ δειλαιότατε. ἐῤῥέϑη δὲ οὕτως ἢ Costo διὰ Üvuov , ἢ xci ἄλλως ἁπλούστε- 

ρον κατὰ τὸ, νικᾷ γὰρ ἡ ἀρετή μὲ τῆς ᾿ἔχϑρας πολὺ, ἤγουν πλεῖον" καὶ τὸ, μεταβολὴ πάντων ἡδὺ, 50 
0 ἐστιν ἡδύτερον, ὥς τινὲς φασί. (Vers. 289.) Τὸ δὲ ῥηϑὲν, οὐχ ἀγαπᾷς, ἔπεισε τοὺς ὕστερον ἐπὲ 
τοῦ ἀρκεῖσϑαι τιϑέναι τὸ ἀγαπᾶν, ὃ καὶ μετὰ δοτικῆς ἐκεῖνοι συντάσσουσιν. ^ (Vers. 290.) ᾿“μέρδειν 

io δὲ ἐν ἄλλοις μὲν τὸ σχοτίξειν, viv δὲ δαιτὸς ἀμέρδεσϑαι τὸ στερίσκεσιϑαι, ἀπὸ τοῦ μερίξειν, ive 7 

ἀμέρδειν τὸ μερίδος. “ἀποστερεῖν. ( Vers, 291.) Τὸ δὲ, μύϑων ἡμετέρων καὶ ῥήσιος, ταυτὰ δηλοῦσιν, 

ὡς πὲρ καὶ τὸ, ὃς ἂν τὸν οἶνον χανδὸν ἕλῃ μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ, τουτέστι κατὰ τὸ; αἴσιον καὶ καϑῆκον. 
( Vers. 292.) Τὸ δὲ, οὐδέ τις ἄλλος ἡμετέρων μύϑων ξεῖνος καὶ πτωχὸς ἀκούει, ὧν φανερὰ 7 διαφορὰ, 

ϑυμοῦ ἐστὶ λαλιὰ περιττὴ καὶ οὐκ ἀναγκαία λεχϑῆναι" ἤρκει γὰρ μόνον τὸ εἰπεῖν ὡς ἀκούεις μόνος 
μύϑων ἡμετέρων xci οὐκ ἐχρὴν ἀπανϑρωπίαν κατειπεῖν τῶν μνηστήρων εἰς οὐδὲν δέον. (Vers. 293.) 
Τρώει δὲ ἀντὶ τοῦ βλάπτει. γίνεται δὲ ἐκ τοῦ τρῶ τοῦ συγχοπέντος ἐκ τοῦ τείρω. ἐκ τούτου δὲ παρὰ 
τοῖς ὕστερον καὶ τὸ τιτρώσκω ὁμοίως τῷ, γνῶ γιγνώσχω, παρῆκται" καὶ τὸ τρῶμα xci τρώμη ἐπὲ 
βλάβης ᾿Ιωνικῶς € ὁμοίως τῷ, βρῶμα βροώμη καὶ τοῖς τοιούτοις. τρῶμα δέ φάμεν οὐ τὴν ἁπλῶς ἀλλ ἐν 

πολέμῳ βλάβην, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἐπέντρωμα συνϑέτως ἐν τοῖς τοῦ ᾿“ϑηναίου, 0 δοκεῖ ἐρεϑισμόν τινα δηλοῦν 
: 20 τρυφητι" κὸν ἐν τῷ, ἵνα μὴ καταιγισμοὺς λέγω καὶ τὰ ἐπεντρώματα, ἃ πολλάκις προφέρεται ὃ ̓ Επίκου- áo 

ρος, χαὶ τοὺς γαργαλισμοὺς καὶ τὰ νύγματα. δῆλον δ᾽ ὅτι, ὥς meQ γνῶ γνώω, δῶ δώω, οὕτω xci 

τρῶ τρώω. εἰ δὲ καὶ τρώειν ὁ οἶνος λέγεται, ἀλλ ἔστιν oUg καὶ ὠφελεῖν. φαίνεται πολυτρόπως. Ζήνων 
οὖν, φασὶν, ὁ Κιτιεὺς σκληρὸς ἄλλως ὧν πρὸς τοὺς συνήϑεις, ὅμως εἰ πλεῖον οἴνου πάσειε, ἡδὺς ἐγίνετο 

καὶ μείλιχος 5) λέγων. ταυτόν τι τοῖς ϑέρμοις πάσχειν, Ot πιχρότεροι ὄντες πρὶν διαβραχῆναι, ποτισϑέν- 

τες γλυκεῖς γίνονται xai προσηγνέστεροι. Ἕκτωρ μέντοι ἐν τὴ '"Dacóv οὐ πίνει τὸ “παρὰ τῆς μητρὸς 
διδόμενον, ὅτε τὴν μάχην λιπὼν ἀνῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν, πάνυ καλῶς. νέος μὲν γάρ, φασιν, ὦν τις 

ταχὺ μεϑυσϑήσεται διὰ πλῆϑος τοῦ ἐνυπάρχοντος θερμοῦ" οὐ γὰρ χρὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχετεύειν" 

γηραιὸς δὲ ὧν τάχιστα μεϑυσϑήσεται δι᾽ ὀλιγότητα καὶ ἀσϑένειαν τοῦ περὶ αὐτὸν ϑερμοῦ. εἰ δὲ καὶ 

τότε o Ἔχτωρ ἐδεδίει, ὡς χαὶ ἐν τοῖς εἰς. τὴν Ιλιάδα ἐφάνη, μή ποτὲ πιὼν ἀπογυωϑεῖ διὰ τὸ παρακαί- 
So Quov, ἀλλ ὅτε καιρὸν » πόσις ἔχει τοῦ οἴνου, -TOTE κατὰ τὴν Εὐριπίδειον μοῦσαν ἀρκεσίγυός ἐστιν. εἰς δὲ 

ψόγον οἴνου. καὶ αὖ πάλιν εἰς ἕπαινον μοϑοδευτὴρ πρόχειται ὃ καλὸς ᾿'ϑήναιος. ( Vers. 294. ) To δὲ, 

ὃς καὶ ἄλλους βλάπτει ἃ ὃς ἄν μιν χανδὸν ἕλῃ, ovr * Dus ἀπὸ πληϑυντικοῦ χατῆλϑεν εἰς ivixóv πρὸς ἀκρί- 50 

βειαν ἐννοίας. οὐ γὰρ πάντας ἁπλῶς ὃ οἶνος βλάπτει, δι᾿ οὗ καὶ ὀνεῖταί τις πολλάκις πιὼν. ὡς καὶ 

à ̓Ιλιὰς λέγει, χαὶ ἡ ἐτυμολ ογία δὲ δηλοῖ, ἐκ τοῦ ὀνεῖν αὐτὸν παράγ ουσα, ἀλλ ὃς ἂν αὐτὸν χανδὸν ἕλῃ, 

ὃς δὴ καὶ πάροινος λέγεται χαὶ παροινίαν νοσεῖν xoi ἐξοινίαν ἔχειν, ὃ δηλοῖ τὴν ὑπὲρ τὸ καϑῆχον οἶνο- 

ποσίαν. ἐκ δὲ τῶν τοιούτων xci τὸ ἐμπαροινεῖν xal τὸ πεπαρῳνηκέναι. Τὸ δὲ, γχανδὸν ἕλῃ, σκωφϑείη 

ἂν ὡς μὴ δυνατὸν Ov. ἄλλως πίνειν τινὰ & μὴ χαίνοι" διὸ καχῶς εἰρῆσϑαι βλάπτεσθαι, ὃς ἂν οἶνον 
ἁπλῶς χανδὸν ἕλῃ. ὅϑεν εἰς διόρθωσιν, μάλιστα μὲν οὖν εἰς σαφήνειαν ἐπῆχται τὸ, μηδ᾽ αἴσιμα πίνῃ, 

ὡς τοῦτο ὃν χανδὸν πίνειν τὸ μὴ αἴσιμα πίνειν. εἴρηται οὖν τὸ χανδὸν πίνειν ὡς ἀπό τινος δοχείου 
4o διαχάσκοντος ἀεὶ πρὸς ὑποδοχὴν ὑγροῦ. ( Vers. 299.) Τὸ δὲ, ἀγαχλυτὸν Εὐρυτίωνα, εἰς ἔνδειξιν 

κεῖταν τοῦ χαὶ τοὺς ἀγακλυτοὺς ἀχρειοῦσϑαι τῷ οἴνῳ. (Vers. 296. ) Τὸ δὲ ἄασεν ἀντὶ τοῦ ἔβλαψε 
λέξις μέν ἐστιν οὐ κοινὴ, καιριωτάτη δὲ ὡς ἐν ποιήσει. διὸ καὶ τρὶς αὐτῇ ἐνταῦϑα χρᾶται Ὅμηρος. ix 

δὲ τούτου τοῦ ὁήματος xci ἡ ἄτῃ κατὰ συναίρεσιν διὰ διχρόνου ἐχτεταμένου. ( Vers. 302.) ἴσως δὲ 

χαὶ ὃ ἀεσίφρων. ϑυμὸς, ἤγουν βλαψίφρων, φρενοβλαβὴς, οὗ πὲρ ἁπλοῦν τὸ, φρεσὶν "ἀασϑεὶς, θο 
ἤγουν βλαβεὶς, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ μωνείο. ( Vers. 298.) ἐπεὶ καὶ uarie: ἔοιχεν 7 i μέϑη χατὰ τὸ, 

μαινόμενος P ἔρεζε, τοιοῦτον δὲ χὰὶ TÓ, φρένας &«csw οἴνῳ. Τὸ δὲ ἔρεξε φυσικῶς xai οὐ 
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χατὰ ᾿Αττιχοὺς ἀδιπλασίαστον ἔχει τὸ ῥῶ. (Vers. 501.) Τὸ δὲ, οὔατα Qivag re ἀμήσαντες ἀντὶ τοῦ 762 

ἐχτεμόντες χαὶ ῥᾷον ἀποκόψαντες ὡς εἰ καί τι φυτὸν ἀμώμενον. ( Vers, 302.) Τὸ δὲ, ἣν ἄτην ὀχέων, 

ἀστείως « εἴρηται ἀντὶ TOU, ὀχῶν χαὶ βαστάζων τὴν ἑαυτοῦ βλάβην ὡς oic τις ἀχϑοιρορῶν i ἱπποκένεαυρος, 

ἐπεὶ καὶ ἐφ᾽ ἵππων λέγ ἑται τὸ ὀχεῖν, ὡς γοῦν ἵππος ὀχεῖ, τουτέστι φέρει τινὰ, οὕτω χαὶ ὑ Κένταυρος 

1911 Εὐρυτίων τὴν. χατ᾿ αὐτὸν BA«* βην. ( Vers. 304, ) Τὺ δὲ εὕρετο τρίτον ἐστὶν ἑνικὸν δευτέρου ἀορίστου 

τοῦ εὑρόμην, ὃ χεῖται καὶ παρὰ “Σοφοκλεῖ. τὸ γὰρ εὑράμην xci τὸ εὕρατο οὐ σύνηϑες ᾿Αττικοῖς. ToU 
δὲ οἰνοβαρείων βαρύτονος ὁ ἐγεστὼς χατὰ τὸ κιχείω xci ὅσα τοιαῦτα. τοῦ μέντοι καρηβαριῶν περισπώ- 

uevóv ἐστι τὸ ϑέμα. αἴτιον δὲ ἐν ἀμφοῖν ὁ χατὰ τὸ μέτρον δαχτυλισμύς. οὔτε γὰρ τὸ καρηβαριῶ ἐχρὴν 

διφϑόγγῳ παραλήγεσϑαι" ἄχρηστον γὰρ τοῦτό γε εἰς μέτρον ἡρωϊκόν" οὔτε αὐ πάλιν τὸ οἰνοβαρείω 

ἐχρὴν ἐκπεσεῖν. τῆς διφϑόγγου, ἐγίνετο γὰρ οὕτω ποὺς ᾿Ιωνικὸς ἀπὸ μείζονος, ἄχρηστος μέτρῳ δαχτυ- 10 

λιχῷ. καλὸν τοίνυν ἐκεῖ, μὲν ἡ διὰ τοῦ ἰῶτα, ἐνταῦϑια δὲ ἡ διὰ διφ ϑόγγου γραφή. (Vers. 500.) Ἔπη- 
τὺς δὲ κατὰ μέν τινας ἡ μεταίτησις ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπαιτεῖν. ἕτεροι δὲ ἐπητὺν τὸν ἐν λόχοις φασὶν ἔπαινον 

ὡς ἀλὸ τοῦ ἐπήτης ἢ ἐπητὴς ὀξυτόνως, 0 δηλοῖ τὸν φρόνιμον χαὶ λόγιον. ᾿Αντιβολῆσαι δὲ νῦν τὸ ἐπύ- 
10 τυχεῖν - ἐν ἄλλοις δὲ τὸ συναντῆσαι" παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον καὶ τὸ ἱκετεῦσαι.  *( Vers. 515.) Ὅτι xoi 

ἐπὶ τῆς Πηνελόπης σχηματίζει τι ἀστείως ὁ ποιητής. ποιεῖ γὰρ αὐτὴν τὴν ἀληϑῶς ἀγνοοῦσαν., λέγου- 
σαν αὐτὸ τὸ ἐχβησόμενον ὡς ἐν σχήματι ἐρωτήσεως καὶ οὕτω ψυχαγωγοῦσαν τοὺς εἰδότας ἀκροατάς. 
εἰποῦσα γὰρ πρῶτον καὶ αὐτὴ πρὸς ᾿Αντίνοον ὡς οὐ καλὸν οὐδὲ δίκαιον ἀτέμβειν τοὺς τοῦ Τηλεμάχου 
ξείνους ἐπιςρέρει ἐρωτιματικῶς" ἔλπεαι, εἴ περ ὁ ξεῖνος μέγα τόξον ἐντανύσει χερσί ve βίηφί ve πεποιϑὼς, 

οἴκαδέ μὲ ἄξεσϑαι καὶ ἑὴν ϑήσεσθϑαι ἄκοιτιν; ἐνταῦϑα γὰρ ὃ εἰδὼς ἀκροατὴς εἴποι ἂν, ὕτι ναὶ οὕτως 

20 ἔσται, εἰ χαὶ οἱ “μνηστῆρες οὐκ οἴεσθαι τοῦτο φασὶν. ἐπεὶ μηδὲ ἔσιχεν. (Vers. 35.1.7.) ἀστεῖον δὲ τῆς 20 

γυναιχὸς xci ἐφεξῆς τὸ, οὐδ᾽ αὐτός που τοῦτό ys ἐνὶ στήϑεσσιν ἔολπε, τὸ ποῦ δισταχτικῶς εἰποῦσα 
ὡς τοῦ ξείνου ἴσως ἐλπίζοντος, 0 xci οὕτως siye. (Vers. 318.) τὸ μέντοι ἐπιφερόμενον σκοτίζει τὴν 

ἔμφασιν ἐπίτηδες, ἵνα μὴ διόλου ὃ ποιητὴς χαριεντίζοιτο. φησὶ γὰρ ἡ γυνή" μηδέ. τις ὑμῶν τούτου 
ἕνεχα ϑυμὸν ἀχεύων δαινύσϑω:" ἐπεὶ οὐδὲ μὲν οὐδὲ ἔοικεν: οὕτω. καὶ Τηλέμαχος; &. nep ἐτάνυσε τὸ 
τόξον. οὐκ ἂν πάντως ἠγάγετο τὴν ὑπερ να, ἔχαιρε δ᾽ ἂν ὡς ἐοικὼς τῷ πατρί. ἄλλως δέ γε ἔστιν er- 

30 "βαλεῖν i ὅτι ἐσχημάτισται ἀστείως καὶ TO, μηδέ τις ὑμῶν τούτου ἕνεχα συγχεχυμένος δαινύσθϑω, ἐπεὶ 763 
οὐδὲ ἔοιχεν, ὡς τῆς ψυχῆς ἀποφοιβαζούσης, μὴ ἐοικὸς εἶναι τοὺς μνηστῆρας ἄχϑεσθαι, εἴ περ ὃ ἀνὴρ 

᾿Οδυσσεὺς ἔλπεται οἴκαδε a&coO ar τὴν οἰχείαν γαμετὴν, ἧς ἐπὶ τοσοῦτον ἀπῆν. xat τοῦτο μὲν τοιοῦτον. 

(Vers. 522.) ὁ δὲ Εὐρύμαχος ἀρνησάμενος μὴ οὕτως οἴεσθαι, vg καὶ προεγράφη, τοὺς μνηστῆρας, 
ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν, ὃ δὴ καὶ ἡ γυνὴ πρὸ αὐτοῦ ἔφη, ἐπάγει τὸ, ( Vers. 525.) ἀλλ! αἰσχυνόμενοι qerw ὅ0 

40 ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν, ἀτέμβομεν δηλαδὴ τὸν τοῦ Τηλεμάχου ξεῖνον. * τοῦτο γὰρ ἀναγκαίως ἐκ μακροῦ 
ἀπὸ χοινοῦ νοεῖται πρὸ δέκα στίχων κείμενον. τίς δὲ ἡ ἧ αἰσχύνη: (Vers, 524.) μή ποτέ τίς, φήσιν, 
εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ᾿“Ιχαιῶν, τουτέστιν ἀσϑενὴς ἢ δυσγενὴς, ἢ πολὺ χείρονες ἄνδρες ἀμύμονος 

ἀνδρὸς ἄχοιτιν μνῶνται, οὐδέ τι τόξον ἐύξοον ἐντανύουσιν, &AX ἄλλος τις πτωχὸς ἀνὴρ ἀλαλήμενος 

ἐλϑὼν ῥηϊδίως ἐτάνυσε βιὸν, διὰ δ᾽ ἧχε σιδήρου. ὧν ἀμφοτέρων ἐνταῦϑα χρεία , πρῶτα μὲν, τανύσαν 
τόξον, εἶτα καὶ διοϊστεῦσαι σιδήρου. (Vers $29.) ὡς ἐρέουσιν" ἡμῖν δ᾽ dv à; ae ταῦτα γένοιτο. 

δι᾿ ov ἡρμήνευσεν Εὐρύμαχος ὃ φϑάσας εἶπε γοργῶς τὸ, » ἐλεγχεύη) δὲ καὶ" ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι. 
50 Δῆλον δ᾽ ὕτι τριχῶς λέγεται τὸ ἔλεγχος, 7 ἐλεγχεία, χαὶ κοινότερον ó ἔλεγχος. xci οὕτω μὲν Εὐρύμα- 

χος. (Vers, 531. ) δὲ γυνὴ ϑαυμασίως πρὸς τὸν εἰπόντα ἐλέγχεα ταῦτα εἶναι, Εὐρύμαχε, φησὶν, 

οὔ πώς ἐστιν εὐχλεῖας κατὰ δῆμον ἔμμεναι, οἱ δὴ οἶχον ἀτιμάζοντες. ἔδουσιν ἀνδρὸς ἀριστῆος. τί δ᾽ &o 
ἐλέγχεα ταῦτα τίϑεσϑε; τουτέστι τὰ μεγάλα παρορῶντες ἐλέγχεα τί δή more τὰ μικρὰ ὑφορᾶσϑε; 
( Vers. 553.) Καὶ ὅρα ὡς ἀπὸ μιᾶς λέξεως τῆς ὕστερον ἐπενεχϑείσης ἐν τῷ, ἡμῖν δὲ ἂν ἐλέγχεσ ταῦτα 

γένοιτο, ἀντιλογίαν γενναῖαν 5 coq Πηνελόπη πορίζεται; κατασχευάζουσω" ὡς οὐχ s τὰ τοιαῦτα 

ἐλέγχεα. ( Vers. 334.) eire καὶ τὸν ξένον ἐπαινοῦσα καὶ τὸ ἔπαϑλον ἐχφωνοῦσο,, e ἘΠῚ ἀριστεύσει ὃ ξεῖνος, 
φησίν" οὗτος δὲ ξεῖνος μάλα, μὲν μέγας ἠδ᾽ εὐπηγὴς, πατρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαϑοῦ γένος εὔχεται ἕμμεναι υἱός" 

xui μετ᾽ ὀλίγα" εἴ περ ἐντανύσει τὸ τόξον, ἕσσω μὲν χλαῖναν τε χιτῶγά τε, ἑἵματα καλὰ, δώσω δ᾽ ὀξὺν 
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Y za Vers, 3425, 
: n » quee δώσω δὶ ὑπὸ 710001 πέδιλα. ( s 2) 

Qv ἀλχτῆρα καὶ ἀνδρῶν xci ξίφος ἄμφη a jc ὃ Ὁμηριχὸς οἶδεν ἀχροατὴς, ἀπελϑεῖν 
» y a 

"ME , $, ὡς 
- « , 

ἄχοντα χύνω ; ; "zAsUEL" κελεύσει δὲ, VC ϑέντα mouj- 
τε 'χελευ Fa , ἃ ἐνταῦϑα ῥὴ 

΄ 3 τς ur χραδίη ϑυμὸς ἐν ν , XUIOV. παντο 7«o T PN EE 
d Men ^ ἴσασι ϑάλασσαν, ἐχεῖ coc καὶ vC uil ἂρ καὶ ταῦτα ὁμοίως τοῖς πρὸ ολίγων Go 

20. ἄνὸ, | 9v? SL d URS τισται Y E: ἢ 3s - 

ἐς ἀνδρας, Ὁ So ee: yurug. ἑσχημα A ͵ τ τῷ OOvoosi. 

Y , σμον ἢ 7 pus Y μας otov τινας TG 

TS τα TOV "avoyropo 
IO MDE, χαὶ τὰ TOLGUTG (ji 3 T 

σει TO ἀνδρὶ μὲ : * AO A vor OU, ὡς &YGU X 
τ s - δὲ υναιχῶν" 

Lj Á ὃ τὸς C«XO0OCTOU, NM i - : νὸδ ων 308 y 
το p NARI ied jweéiscivmrbuleb o: Βὐρύψιαχος ἐν 1i ἀΨ o ὐλῤῤρενης Qi dug tope 

᾿Ιστέον à& τι 70421 4 RUE ARA οιεῖ τὴν τῆς ἐλεγχ 
Vers. 323.) Ἰστέον CMS Vers. 529.) Τὸ δὲ ἐλέγχεα π δ - sz 

C - : - 4 c ers, 920. WS D ΣΝ ηλοῖ συναιρ 
πάγχοινον γὰρ τὸ τοιοῦτον ὄνειδος. C ἀν εις 331.) Τὸ δὲ εὐκλεῖας τοὺς T quim " duis dtes 

d Ν ᾿ UC j H 
- 

s MERE OS τῆς ἐγχείης. : NER ers. 294. ) L0 0€, 
γραφὴν, ὡς zal TO Roue E onim διὰ τὸ συνεστάλϑαι τὴν λη) ὀυσῶν. (V stvobs ποτοϑδευλα ἘΦ 915 

* ' 9. ) καὶ προπεέρισ! j xai εὐγεκπνοῦς ἀνδρός ἐστιν im . 3 
ϑὲν συνήϑως. Ow ἡ ἑξῆς, ἀγαϑοῦ καὶ εὐγενοῦς 6 pe » &Vort 

5 N UM P 1 evyouwo zi τς MN ΓΕΘ ΘΕ /tvOg ξυχέται eun 

10 δὲ ξεῖνος, woe μὲν μέγας καὶ posent ) Ἐν δὲ τῷ, ἀνδρὸς δ᾽ ἐξ Vind 9 x 5) ἑρμηνείαν 

capoqe H 2x v. 5. : f S 7 xai αλλως δὲ, προς 

2 n οι μεϑ Quo 2 * χειιιένου. χαι Ξ 5 

εὐπαγὴς φασιν ; , 10 ὃ λόγος χαὶ τούτου μὴ χει! Pu di. XOSÍGGUD 

EMI Sd co ὃ λόγος 
9 - xci ἐνταῦϑα TO XQ 

- τὸ υἱός. νοεῖται γὰρ dit 's. 545.) Ὅτι χεῖται καὶ ΞΡ ΔΝ 

υἷος, πέριττον 2i " P x ὕϑα ὃ υἱός. (Vers. 2429. s πισυὸ ngo» 2 Op 

ἐπῆκται τοῦ γένος, ἵνα εἴη γένος ἐνταῦ ὃ ἡ γὰρ Τηλέμαχος" τόξον μὲν οὔ τις suigu "xa $ Fass B ts 
- ad αν ἔχοντος. φησὶ γαρ Dieu ει νας » ἐϑέλω καὶ καϑαπαξ SEG 

ἐπὶ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκοῦς ΓΗ δι bas ἀέκοντά μὲ βιήσεται, εἴ πὲρ E de γώσεται x«i ἑξῆς, 10 

39.7 SUSAN xc αρνησασῦαι, α : : MT T y ἂρ βασι ἑὺς ὁτὲ χὶ ΑἹ A 

ἐθέλω δοῦναί Tt αὶ ὑχοῦν xci ἐν ᾿λιάδὲι τὸ, κρείσσων" y τ "E ἑνικῶς equ καὲ 
δόμεναι τάδε τόξα φέρε αϑαι. Οὐχοῦν n 349.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ort aus c 5; 3 ioa as 

SOS , 2 "s. O4 4. . * x SEM ἐνταῦϑα € 

τοιαύτην τινὰ σημασίαν ἔχει. sas δὲ καϑάπαξ ἀντὶ τοῦ εἰς τὸ παντελὲς ἅπαξ pa oue de 
Io ied iie seige Ἢ ὅτι οὐδὲ κατάληξις εἰς É καὶ ἀρχὴ αὖϑις jd; Vers $47.) κεῖταν 

mur. Ξ ; 2 καὶ Ξ Leno Ealyof Urn E . . 
παλαιοὶ, (έγοντὲες Ἢ ν d κωϑαάπαξ ξείνω ou 

^ 

σημειουνται OL 7 πὰς ἐν S SS ? Ü« ἐν τῶ καϑαπαὲ ὃ D ἢ ἐπιλέγεται 76€ 

M AES vov ἑνταῦὺ D Cr σῳ ἑπιλέγέεται. Ὁ 

jd ιητῇ ἀλλ ἢ μὸ e P 2 λῃ Πελοποννῆσς : 
7 upper U0r SHOUENI Cop ; ἀλλαχοῦ τῇ ὕλῃ d λοι- 20 

764 zov & ^ ἡ ἡ Ἤλις ἱππόβοτος, 0 n: ἀλλαχ i Es ἐκυνϑος, Σάμη καὶ Ao 
) ) καὶ ἢ Eje M 3 a ó e ZlovAt Lov, Ζακυν $ » 2 

δ᾽ ἐν τῷ τόοπῷ ὌΡΟΣ , 4 ον ὃ ἐγγυς HA ος ἰχ H , ὃ H 

n f γησοι 0€ cyy , υναιχωνιτιδος £0 

og ἱπποβότοιο t jc τὴν ΠῺηνελόπην τῆς ) À 

*»co* νήσοισι πρὸς HA d ἢ ΕΝ τῆς τὴν Hinv NE 25 
m m 350.) Ὅτι προαγαγὼν πᾶν ἀναγχαίως nc ὡς tdi εἶτα διαγνοὺς ως ουχέτι i ost 

παί. . 3 Eur HPLC ὕ τόξου χαταϑέσιν εὑμ à ἀλλὰ xci χοιμίζει βαϑὺ, 

τὸ ΤΕ LN τὴν του τοξ ᾿ A ἡ μὴν δὲ, ἀλλὰ xcti ZOLLUC 

er E evvoog δὲ αὐτῆς A - t “οὐ μην €, Á - 

DUBITO σαν ; s λοιποῦ δεξιωτατα nip ra EDG qd 

᾿ 3-4 - τ 
ην TOU AOL 5 e χπληξεως 

ὅλως ταύτης ἐπὶ τοῖς ἑξῆς, b dnb ὅτε γίνονται, παραδύξως ὕστερον καὶ μετ : cdm) ἀλλῶθδο 
' ^ : Gv'OHEVI], 4 , WT S amvog «vro», ὡς Χὶ 

€ των γενησομένων αἱ E X lr EE x«t ὁ μὲν v7 : δ 

ὡς ἂν μηδενὸς T τ NU ἐξολωλοότας TOUG χαχοῦς. ^ 2 wmiap. de xciyreUdc 

; “ xci μαῖϑοι £o ; ; διὰ τοῦ υἱοῦ, ὃς x 
τε ἅμα τὸν ἄνδρα Lc. Ἰναχώρησις γίνεται : "c & 

γνώρισον φῶς - ἡ δὲ ἐκ τοῦ ἀνδρῶνος cvezopr, πα σῶς: »iis σαυτῆς ἔργα 

-. € N νας. ἢ θὲ ἔκ τ j 2 X οἰχον ἰοῦσα τὰ A 

παρὰ τῆς AO eat σίν" ἀλλ᾽ εἰς 
χου. ζει 7 * B un & αψῳδίᾳ, q 

Ἢ ? ἄνδοεσσι μελησει; 

BVteio τῇ χαϑα xci ἐν τῇ α ῥαψῳδὶρ : 352.) μῦϑος δ᾽ ἄνδρ ? 
ϑάμβος ἐνιεὶς τῇ μητρὶ; . ; νον τὸ, ( Vers. ὌΝ; yid oae JA 

ANE - ; αποιήησας L0 : ; L0 μὲν ovrog sU 

P EA ῪΝ . τρεῖς στιχους, παρ 5 ᾿ ἄνδρεσσι μελήσει. χαὶ OL B 

So χόμιζε καὶ τοὺς ἑξῆς CM: US λεμος δ᾽ &vÓpecot u ANC ASPERA δῆς 
TO, πολέμος NONO ναβᾶσα κλα 

^ PESE. e LY ἄνδρεσσι μελήσει, χατα , ? A » ( καὶ εἰς σὙπέρῳ [74 
MI ΠΌΘΟΣ TSLUE 5 ἢ χαὶ ϑαμβήσασα ἔβη £6 SMS DA ϑεῖσα 4o 

€ «οὶ 6r ) χαιρῷ ze D ' s 5 ολὺ ἀφυπνισ 
ἐν ἀναλόγως τῷ - ΕΑ αἱ μετ᾿ OU π 

( Vers. 654.) ἡ δὲ ῥίγησ ; E X τοὺς πρὶν ἐλαφρὸν xai μ : 227 αγ- 

Uu c - VY ὕπνον χαὶ OU κατὰ τοὺς πρ τες 0 Ὀδυσσέως πρὸ ολίγων παραγ 

Ἀχαὶ ἐ τῳ ὑπνοῖ βαϑὺν ὑπν tr. "v τοῦ Οδυσσέως : 

καὶ ἐν τοσοῦτῳ 
e , OU XcTc τὴν es 2 E TSG Ac 

e , 35 ) Or. Evuot 
τι : ; * mi δὴ xcu 

GU n : 1 α ϑέλει. (Vers. 9 - 6 xc Tig ἂν ὡδὲ εἰπε᾿ πῇ 

ὑπὸ τῆς μαίας βλέπει PR ΣΙ Ἄλον nr - ; μόκλεον. καί τις , ἔδωνταν 

» 
0cgG παντὲς ὦ n p; o3 AMA AZCGTEOUY 

γελίαν φέροντος τῷ δεσπότῃ τὰ τόξα Cid * S s θῶξα; πλαγχτέ; τάχ ἄν σε Dae 366.) Ei- ἡ 2 0£01j 0 U'1] , ἘΣ ΚΙ c ers. . 
765 τόξα φέρεις, ἀμέγαρτε, TS Mabel jde ἡμῖν ἱλήχῃσι. καὶ αὐτοὶ μὲν spi 5 ἑτέρωϑεν ἄπει- 50 

ξ ἴω ΠΗ : 1 ἶ ᾿ ἑ 
οἷον ἀπ᾿ ἀνθρώπων, οἷς seii ial um ὕνεχα “πολλοὶ ὡμόχλεον: Τηλέμαχος 3 ὁπλότερός 

M NIS S o0 
ἜΣ; , . χαι 

μα δ ΕἸ δ 8: ἔϑηδε φέρων αὐτῷ ἐνὶ χώρῳ, ἜΣ ird τῶν οὐχ εὖ πᾶσι πιϑησεις" μὴ σὲ 5 à LEE - 
TOS 

s ^ , :] αἱ γα 

à d €TTC, πρόσω φέρε ν in:à τερός εἶμι. É 

λήσας ἔφη ( Vers. $69.) 
; Σ᾽ ὃ Ὀισι" βίη € φέρ 0 

- ya 

" , ων χέρμαοι ἐ » γα στυγέρως τι 

ὺν &Y00 δίωμαν, τουτέστι διώξω, fc ; ͵ ἴην" TO χὲ ταχ E 

40 πὲρ ἐὼν ἀγρόνδε δίωμαι, Ξ ; : Tt φέρτερος εἰ) ἢ ἱ ὃ 
ι 5.» 4 «oot τὲ βίηφι τὲ qieo prb. : s. 576.) οἱ 

τόσσον ὅσοι χατὰ δώματ᾽ ἔασι, ΤΑ ἀρ εν ae gs VER dbrcin eds Sia 56 y Τὸ δὲ 
5 : ς : ἐξ oix ἐπεὶ 2 “ - ; ers. ῳ 

ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσϑιαι ἡμετέρου ἐξ οἴκου, καὶ δὴ μεϑίεν χαλεποῖο χόλοιο. (Vers.909 ἔρτερος; 6o 
; : - ce d , n) ^ B5 t 

ἄρα navreg be αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν oua ἐπιτάσσειν εἶπε τῷ δούλῳ, ἀλλὰ ὡς βίῃ P i) xà αἴτιον αὐτοῖς τοῦ "γελᾶν, ἐπεὶ οὔτε ὡς δεσπότης ἀδελφιχὸν εἶναι πρόσφϑεγμα. ees boc 061913 
oi UAov προσεῖπε" τὸ γὰρ ivre δεδήλωται ἃ eU à καὶ τὸ ἔλαττον φέρε" σ 

καὶ οὐδὲ δοῦλον πῷ : E REP TOL ὡμολόγησε δὲ καὶ ἡ διὰ χερμάδων δὲ βολὴ παιδικώτερον ἠπείληται. 
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μνηστήρων" (Vers. 376.) ταῦτα δὲ πάντα ὡς ἀφελῆ γλυχέως ἐπιτετηδευμένα εἰς γέλωτα τοῖς μνὴ: 
στῆρσι τὸν χόλον μετέτρεψεν" ὃς δὴ γέλως παρὰ τῷ ποιητῇ λύσις ἐστὶ καὶ αὐτὲς μεγάλων χαὶ δυσλύ- 

των περιπετειῶν, ὡς καὶ ἡ diues ἐδήλωσεν. ' Ὅρα δὲ fev μνηστήρων, εἰ καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο χειρίσασϑαι 

τὸν ξεῖνον τὸ τόξον, μόλις ἀφιᾶσι γενέσϑαι, ἵνα μηδὲ τοῦτο ἀγωνίας δίχα τῷ τλήμονι ᾿Οδυσσεῖ 

περιγένηται. (Vers. 563.) 10 δὲ πλαγχτὲ ἀντὶ τοῦ ἔμπληκτε, παραπλὴξ, ἢ πλαζόμενε τὴν διά- 

το *yoiev, οὗὐ μὴν σταϑηρέ. Ἢ δὲ κατὰ τοῦ συβώτου ἀπειλὴ πάνυ σφοδρά" ἐμφαίνει γὰρ οὐ μόνον 

φονευϑήσεσϑαι αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ ἄταφον ῥιφῆναι εἰς βρῶσιν κυσί. (Vers. 564, ) Τὸ δὲ, ἀπ ̓ ἀνϑρώ- 

πων, ἑρμηνευτιχόν ἐστι τοῦ οἷον" μόνος γὰρ ὃ μὴ μετ ᾿ἀνϑρώπων. Τὸ 93, oUs ἔτρεφες, ἔχει τι ἀστεῖον 

ἀντιϑετικόν" τοιοῦτον γὰρ τὸ, τραφήσονται διὰ σοῦ γεχροῦ κειμένου. οἱ κύνες oUg ἔτρεφες. ( Vers, 365.) 

To δὲ ἱλήχησι χρόνου παραχειμένου ἐστίν" οὗ ἐνεστὼς μὲν οὐχ᾽ εὕρηται, προσταχτιχὸν δὲ τὸ ἵληϑι 10 
καὶ ἵλαϑι. CV ers. 367. ) Τὸ δὲ ὁμοκλεῖν δηλῶν Ὅμηρος ταυτὸν εἶναι τῷ ἀπειλεῖν ἔφη" πολλοὶ ὡμόκλεον" 

εἶτα Ty. Ἰεμάχου ἀπειλήσας TO, οὐχ εὖ πᾶσι πιϑήσεις, παροιμιῶδες καὶ ἐπὶ ἀρέσχου καὶ πᾶσιν ἐθϑέλον- 

τος πάντα πείϑεσθαι. (Vers.377.) Τὸ δὲ, μεϑίεν χόλοιο, δηλοῖ μὲν τὸ μεϑίεσαν καὶ ἠμέλουν. γίνε- 
ται δὲ συνήϑως ex τοῦ μεϑεεὶς, μεϑιέντος, ἀποβολῇ τοῦ τὸς ὁμοίως τῷ τράφεν καὶ κόσμηϑεν καὶ ἑτέροις 

μυρίοις. ( Vevs. 380.) Ὅτι τὰ τόξα ἐν χερσὶ τῷ δεσπότῃ ϑεὶς ὁ Εὔμαιος, εἶτα ἐκκαλεσάμενος τὴν Evgv- 

xt, ἐγκελεύεσϑαι λέγει αὐτῇ τὸν 1 ἠλέμαχον χληΐσαι μεγάροιο ϑύρας, ἤγουν τῆς γυναικωνίτιδος, 

20 ὡς μηδεμίαν ϑύ"ραζε προβλώσκειν,. ἀλλ αὐτοῦ μένειν παρὰ ἔργῳ. καὶ οὐκ ἀληϑεύει μὲν ὃ Εὔμαιος 
εἰπὼν ὡς ὃ Τηλέμαχος οὕτω χελεύει, πλὴν ὦ ὡς πεπνυμένος ψεύδεται. χαὶ αὐτός. οὐ γὰρ ἔδει πάντως εἰπεῖν 

ὅτι Ὀδυσσεὺς χέλεταί σε τάδε ποιῆσαι" οὐ γὰρ οἶδὲ τὸν αὐτῆς ἐκείνου  ἀναγνωρισμόν. συνετὸς δὲ χαὲ 

ἄλλως Εὔμαιος. ἐχεῖνος μὲν γὰρ ἐκέλευσε τῷ Πυμαίῳ εἰπεῖν γυναιξὶ κληΐσαι μεγάροιο ϑύρας, ἀορίστως 20 

εἰπών" ὃ δὲ διέχρινε δεῖν εἶναι ὡρισμένως τοῦτο περὶ τῆς γυναικωνίτιδος τῇ Εὐρυκλείᾳ εἰπεῖν, ἡ za 

ἄπτερος ἔπλετο μῦϑος, ὃ καὶ ἀλλαχοῦ προεγράφη, καὶ ἔχλεισε ϑύρας μεγάρων, ὡς ἐχελεύσϑη. 

(Vers. 387.) Καὶ ὅρα τὸ με ἑγάρων" ἐπλήϑυνε γὰρ συνήϑως τὸ προῤῥηθὲν, μεγάροιο ϑύρας. 
( Vers, 388.) Ὅτι Φιλοίτιος κατὰ τὴν τοῦ ᾿Οδυσσέως χέλευσιν ἔκλεισε ϑύρας εὐερχέος αὐλῆς, κεῖτο 
δ᾽ ὑπ E ὕπλον νεὸς ἀμφιελίσσης βίβλινον, ᾧ δὴ ἐπέδησε ϑύρας. Καὶ ὅρα καὶ ἐνταῦϑα κλείδωμα 

ϑυρῶν, εἶτα καὶ δεσμὸν οὐχέτι δι᾿ ἱμάντων" οὐ γὰρ Tv τὰς τηλικάσδε ϑύρας οὕτω συνδεϑῆναι" ἀλλὰ 
διὰ σχοινίου ναυτιχοῦ, εἴτε καινὸν ἐχεῖνο εἴτε χαὶ τέτριπται. ( Vers. 391.) Βίβλινον δὲ οὐ τὸ ἐκ βίβλον, 

0 ἐστι παπύρου «“ἰγυπτίας, ἀλλὰ βοτάνης τινὸς ἐμφεροῦς παπύρῳ. οἱ δὲ καννάβινόν φασιν, ἕτεροι δὲ 
So τὸ ἐκ φιλύρας. ὅτι δὲ, χκαϑὰ *xci ὃ μόλυβδος παρὰ τοῖς παλαιοῖς, οὕτω καὶ ἡ ῥηϑεῖσα βύβλος διφο- 

ρεῖται κατὰ τὸ δίχρονον, ἐῤῥέϑη μὲν καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ, δηλοῖ δὲ αὐτὸ καὶ 0 γράψας ἐν ῥητο- 3o 
ρικῷ λεξικῷ, ὅτι βύβλινον καὶ βίβλινον διχῶς. ᾿Ενταῦϑα δὲ σημείωσαι ὅτι τε ἡ Βύβλος ἐπὶ πόλεως μὲν 
τῆς καὶ ἐν τῷ περιηγητῇ μόνως διὰ τοῦ U γράφεται, ἐπὶ δὲ φυτοῦ ὡς ἐπιπολὺ μὲν καὶ μάλιστα παρὰ 

τοῖς ἀρχαίοις ὁμοία ἡ γραφὴ, οἱ δὲ ,“γεώτεροι τρέψαντες κατὰ τὸ δύφρος, δίφρος, μῦσος, μῖσος, μοῦσα, 

μοῖσα; τύπτουσα, τύπτοισα, καὶ ὕσα τοιαῦτα Δωρικὰ καὶ «“ λικὰ, βίβλος διὰ τοῦ ἰῶτα φασί. καὶ τὸ 

πλέον ἐπὶ τῆς ὑποχειμένης βίθλου τοῖς γράμμασι. χαὶ ὅτι εἰ χατὰ τὴν ἱστορίαν καὶ σχοινία ἐκ τῆς 
φυτιχῆς βίβλου ἑπλέκοντο, ὡς καὶ ἐκ τῆς σχοίνου καὶ τῆς σπάρτου τῶν φυτῶν, ἔχει τι ἄρα ἡ βύβλος 
ἰγῶδες, ἐξ οὗ εἰχὸς γίγεσϑαι σώματα συντελοῦντα εἰς γραφὰς, ἵνα ὥς περ ἀπὸ ἀρχεγόνου, ἀφορμῆς τῆς 

χατὰ τὴν χελώνην χίλυς i ὕστερον πᾶσα κιϑάρα ny, ἐπειδὴ χελώνης ὄστρακον μέγα πήχεως περιϑε- 

σει καὶ χορδῶν € ἐντανύσει λύραν ἀπήρτησεν, ἣν ᾿ Ἑρμῆς ᾿“πόλλωνι ἐχαρίσατο : εἰς λύτρον, ἀνϑ' ὧν ae 

pev EXELY OV βοῶν, οὕτω καὶ πᾶσαν γραφικαὶ βίβλ οἱ ἔκ τινος ἀρχαίας χρήσεως τοὔνομα φέροιεν. ἐγίνοντο 4o 

4oy4p, φασιν, ἀ πὸ βύβλων “Αἰγυπτίων, ὡς οἷα παπύρων ὑδροχαρῶν, καϑὰ οἱ τότε μεϑώδευον, ὑποχεί- 

μενα τοῖς γραφεῦσι χαρτάρια" ὁποῖα ἴσως χαὶ τὰ ὕστερον ἰδιωτικῶς λεγόμενα ξυλοχάρτια, ὧν ἡ τέχνη 

ἄρτι ἀπήλειπται. δόξοι δὲ Gv xc τὸ τῆς δέλτου ὄνομα ἐκ τῶν χατ ᾿«Ἄἴγυπτον βύβλων ἐπισεθήναι ταῖς 

ἄρτι βιβλ οις διὰ τὸ xa ἱστορίαν περιηγητικὴν ““νύπτιον δελτωτόν. ὡς δὲ ἡ βύβλος τὸ φυτὸν συνετέ- 
λει zai εἰς τὸ ὑποδεῖσϑαι, ὃ βυβλινοπέδιλος δηλοῖ, οὗ χρῆσις παρὰ τοῖς παλαιοῖς. εἰς δὲ τὴν ἀντιμετά- 
χώρησιν τοῦ V xci τοῦ ἰῶτα πρὸς ἄλληλα χρήσεμον καὶ τὸ στρυφνὸς ἐκ τοῦ στύφω παρὰ ̓ Ἡρφδιανῷ. 
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χαὶ μεταϑέσει στιζρρὸς , ὅϑεν ἴσως καὶ opa στιφρῶ" οἷον, ὅταν δὲ τέχωσιν αἱ σηπίαις; ; τὰ Gc ὃ ἄῤῥην 

706 παραχολουϑῶν καταφυσῷ καὶ στιφρᾷ, ἵνα δηλαδὴ στρυφνωϑέντα μὴ διαῤῥυῶσι τῇ ἄγαν ἁπαλότητι. 

Cyn: 99959202. ) 0n Ὀδυσσεὺς μὲν τὸ τόξον πάντῃ ἀναστρωφῶν, ὃ περ οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ 

ἐποίησεν. ἐπειρῶτο ἕνϑα xal ia, μὴ χέρα πες ἔδοιεν., ὡς ὧν ὑγιοῦς μὲν ὄντος τοῦ τόξου ἐγχειρήσῃ 
τῷ ἔργῳ: ἀχρειωϑέντος δὲ μηχανήσηταί τι ἕτερον. μνηστήρων δέ τις ἐχεῖνον ἰδὼν οὕτω “περιέργως τὸ 

τόξον στρέφοντα εἶπεν. ἄν" ἢ τις ϑηητὴρ καὶ ἐπίκλοπος ἔπλετο τόξων, 1 ῥά νύ mov τοιαῦτα καὶ αὐτῷ 
- οἴκοϑιε κεῖται, *ij 0 γ᾽ ἐφορμᾶται ποιησέμεν" ὡς ἐνὲ χερσὶ vou ἔνϑα καὶ ἔνϑα καχῶν ἔμπαιος ἀλήτης. 50 

περὶ οὗ χαὶ προείρηται. ἔστι δὲ, ὡς ἐν ὀλιγίοτῳ εἰπεῖν, ὃ νοῦς τοῖς οὕτω εἰποῦσι τοιόςδε, ὡς ἄρα 

ϑαυμαστιχὸς τῶν τόξων ὃ ξένος καὶ κλέπτων εἰς νοῦν τὴν αὐτῶν ἐμφέρειαν. ἵνα ἢ ἐξεικάσῃ αὐτὰ οἷς 
10 ἔχει, ἢ ἵνα ποιήσῃ ὅμοια. xci οὕτω μὲν οὗτοι. ἄλλος δ᾽ ἂν τις εἶπεν, ei γὰρ δὴ τοσοῦτον ὀνήσιος ἄν- 

τιάσειεν. ὃ περιφραστικῶς δηλοῖ τὸ ὄναιτο, ὡς οὗτος ποτὲ δυνήσεται ἐντανύσασϑαι. καὶ ἔστι xci τοῦτο 
φήμη τις τῷ Οδυσσεῖ" τοσοῦτον γὰρ OVCLTO , qot, ὅσον ἐντανύσαι δυνήσεται. πάνυ δὲ τανύσειν δυνή- 

σεται" τοσοῦτον ἄρα καὶ ὀνήσεται. ( Vers. $96.) Ὅρα δὲ τὸ τῶν ἡϑοποιῶν. κἀνταῦϑα σύντομον, 
σύνηϑες Ov Ὁμήρῳ, οὕτω γράφειν, ἔνϑα πρόχειται τὸ, ὧδε δέ τις εἴπεσκεν. ( Vers. 399. ) ̓Ιστέον δὲ 
ὅτι ϑηρίδια οἱ ἱπες χέρασιν ἐμφυόμενα «ci κατεσϑίοντα παραπλήσια φασὶ κώνωψι. γίνεται δὲ παρὰ τὸ 
Uu, ὅ ἐστι φϑείρειν. τινὲς δὲ ὑφὲν χεραῖπες γράφουσιν ἀντὶ τοῦ ἐν τοῖς χέρασιν ἰπες πρὸς Qieozo- 
λὴν τῶν ἐν φυτοῖς. ἄλλοι δὲ κεραΐδες, ὡς ἀπὸ τοῦ κεραΐξειν, ἵνα δηλοῖ τὰς τῶν τόξων φϑαρτιχάς. κερά- 

τινον δὲ qv, φασὶν, ὡς φαίνεται, τὸ τόξον, οὐ μὴν κατὰ τὰ πάλαι, Σχυϑικὰ ξύλινον. ᾿Εχτείνεται δὲ 

ἡ ἄρχουσα τοῦ ἱπες. διὸ καὶ πε ερισπᾶται. * ( Vers. 397-) Ὁ δὲ ἐπίκλοπος καὶ τὸν ἁπλῶς κλέπτην ἔστιν 60 

20 ὅτε δηλοῖ xci τὸν πανοῦργον δέ. (Vers.399.) Τὸ δὲ, ἐρορμᾶται ποιήσειν, ὅμοιόν ἐστι τῷ δρμαίνει" 
ἀπὸ τοῦ ὁριιῶ γὰρ τὸ ὁρμαίνω γίνεται. (Vers. 400.) Τὸ 02, vou&v ἔνϑα καὶ ἔνϑα, ταυτόν ἐστι τῷ 
ἀναστρωφᾶν, 0 περ ἀνωτέρω αὐτοῦ κεῖται. πρὸς δὲ ὁμοιότητα TOU, χερσὶ νώμων, ἢ καὶ διαστολὴν, 
εἴρηται ἀλλαχοῦ τὸ, ἐν φρεσὶν ἐνώμα, ἤγουν διελοχίζετο. *( Vers. 406 ---4 13.) Ὅτι σεμνύνων ὃ ποιη-1914 
τὴς κατὰ τὸν αὐτοῦ νόμον. καὶ ἐνταῦϑα τὸν αὐτῷ φίλον ἥρωα καὶ τὸ κατ᾽ αὐτὸν ἔργον καινότερον δια- 

σχευάξζων τόν τὲ ῥῴονω τοῦ τόξου τανυσμὸν σεμνοποιεῖ παραβολικῶς χαὶ τὸ τὴς νευρᾶς δὲ τίναγμα. καὲ 
τῆς τοῦ ἄϑλου δὲ εἰσβολῆς τέρας ἐκ Διὸς προηγήσασϑϑαι γράφει. ἃ δὴ καὶ μόνα εἶχεν ἐνταῦϑα πλάσα- 

σϑαι διὰ τὸ γλίσχρον τῆς ὑποϑέσεως. φησὶ γοῦν. ὡς ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ: ὡς 
δ᾽ or ἀνὴρ φόρμιγγος ἐπιστάμενος χαὶ ἀοιδῆς, Ἀῤηϊδίως 2 ἑτάνυσε γέῳ περὶ χόλλοπι χορδὴν, ἅψας ἄμφο- 10 

τέρωϑεν ἐϊστρεςρὲς ἔντερον οἰὸς, ὡς ἂρ ἄτερ σπουδῆς τάνυσε μέγα τόξον Ὀδυσσεύς. καὶ ἔστι ϑαυμασία 

30 χαὶ οἰχειοτάτη ἡ τῆς νευρᾶς παραβολὴ πρὸς χορδήν. ἡ γὰρ νευρὰ ἑκατέρωθεν τῆς τοῦ τόξου χορώνης 
ἐξαπτομένη οὕτω ῥᾳδίως, φησὶν, ἐτανύσϑη, ὡς εἰ καὶ χορδὴ ὑπ᾽ ἀνδρὸς μουσικοῦ ἀμφοτέρωθεν φόρμιγ- 
γος. καὶ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν κρείττονα καὶ ἀπονωτέραν zc σεμνοτέραν παραβολήν. εἶτα καὶ τὰ ἑξῆς ἐπάγων 

707 φησί" δεξιτερῇ δ᾽ ἄρα χειρὶ λαβὼν πειρήσατο γευρὴς , μὴ ἄρα χραυ ou etu ἠχρείωται. ἡ δ᾽ ὑπὸ καλὸν 20 
ἄεισε, χελιδόνι ἰκέλη ἄντην, ὕτε δηλαδὴ μὴ ἀποτάδην ἐ ἐχείνη dos , ἀλλὰ κατά τι χόμμα, ὡς δἴωϑεν. 

ὃ δὲ τοιοῦτος ἦχος τῆς νευρᾶς χαὶ ψαλμός τίς ἐστιν, ὡς δηλοῖ τὸ, πικρὰν ἀποψήλασα πάγην. παρὰ 

«Ἰυχόφρονι. λέγει δὲ xci Αἴλιος Διονύσιος, εἰ καὶ μὴ ἐπὲ ει (το, ἀλλ οὖν ἐπὶ χορδῶν μουσικῶν κεῖσϑαν 

καὶ τὸ ψατάλλειν καὶ τὸ ψαϑαλεῖν ἀντὶ τοῦ ψηλαφᾶν καὶ μαλάττειν. τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ ψάλλειν ἐστίν" 

ὅϑεν xci ψαλλόμενος ὃ ἀκροώμενος ψάλλοντος. ( Vers. 411.) ᾿Ιστέον δὲ xci ὅτι χελιδόνι, οὐ μὴν 

ἀηδόνι χτυπήσασαν εἴκασε τὴν νευρὰν, ἐπεὶ μὴ πρὸς ἡδύτητα ἡ ὁμοίωσιξ, ἀλλὰ μόνον πρὸς ποιότητα So 
4o φωνῆς ἠχούσης ὑπότραχυ" ὅποῖος δή τις καὶ ὃ τῆς χελιδόνος βατταρισμὸς, ὅτε πρὸς μνήμην Τηρέως 

χατὰ τὸν μῦϑον ῥοιζήσει, οὐ γλυκὺ ἄδουσα. λαλαγοῦσα δὲ ἀκαλλὲς ὡς οἷα Θρᾷσσα χατὰ τὸν μῦϑον. 
διὸ καὶ ὃ χωμιχὸς. οὖς ἐκεῖνος ψέγει ὡς τὰς Μούσας ἀφανίζοντας, χελιδόνων μουσεῖα καλεῖ, [ ἐστιν 
ὑποβαρβάρους χελιδόνων δίχην, ov μὴν ἐμμούσους, ὡσεὶ χαὶ σειρήνων ἢ ἀηδόνων μουσεῖα, ὅπου yt 
χαὶ αὐτὸ τὸ κατὰ σειρῆνας ᾷδειν, εἰ μὴ τὰς τοῦ μύϑου νοεῖ τις, ἀλλὰ τὰς τῆς ξωϊκῆς ἱστορίας, oU 

λαλεῖ ται πρὸς ἔπαινον. τὸ γὰρ LwUquov 7 σειρὴν ἀμυδρόν τι κλαυϑμυρίζεται καὶ, ὡς ἄν τις εἴποι, 40 

ψοφεῖ νόμον ἐπίκλαυτον. εἰ δὲ καλὸν ἄεισε καϑ' Ὅμηρον ἡ ῥηθεῖσα νευρὰ, οὐχ ἁπλῶς ἐῤῥέϑη τοῦτο 
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διὰ τὸ ἡδὺ, ἀλλ ἀνάλογον πρὸς τὸ ἀνῆκον καλὸν τῇ ἀπαϑεῖ γνευρᾷ καὶ μὴ χραυρουμένῃ πρὸς τὸ ξηρό- 

φῶνον χαὶ πάντῃ ἀηδές. εἰ δέ τι χρὴ παρεχβῆναι. καὶ εἰς τὴν παρὰ τοῖς πάλαι ἀστεϊζομένην χελιδόνι 

παρώνυμον παιδιὰν, χελιδονίζειν παρὰ Ῥωμαίοις av ἀγερμὸς γινόμενος Βοηδρομιῶνι Μηνὴ, καλούμενος 

οὕτω διὰ τὸ εἰωϑὸς τηνικαῦτα ἐπιφωνεῖσϑαι" ἠλϑ᾽, ἦλϑε χελιδὼν, καλὰς ὥρας ἄγουσα χαὶ καλοὺς 

ἐνιαυτοὺς, ἐπὶ γαστέρα λευχὰ, ἤγουν λευκὴ, ἐπὶ νῶτα μέλαινα. εἶτα, ὡς ἐν συνόψει. φάναι, οὐ παλά- 

ϑαν ζητοῦμεν οἴνου τὲ δέπαστρον, & χελιδὼν, καὶ λεκιϑίταν οὐκ ἀπωϑεῖται. πότὲρ᾽ ἀπίωμεν ἢ λαβώ- 

μεϑα; εἰ μέν τι δώσεις. εἰ δὲ μὴ, οὐχ ἐάσομεν" 1) τὰν ϑύραν φέρομεν jj τὸ ὑπέρϑυρον ἢ τὰν γυναῖκα 
χὰν ἔσω καϑημέναν ; μετὰ δὲ ὀλίγα τελειοῦται ἡ 7 ὠδὴ εἰς τὸ, ᾿ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν χελιδόνι" οὐ γὰρ 

γέροντες ἐσμὲν, ἀλλὰ παιδία. καὶ οὗτοι μὲν πάντως χελιδονισταί. ἄλλοι δέ τινες ἐκαλ οὔντο eros 
5o ola τῇ κορώνῃ τῷ ζώῳ ἀγείροντες καὶ τὰ ὑπ᾿ αὐτῶν ᾳδόμενα χορωνίσματα ἐλέγοντο" ὧν xci ᾿ἐκτίϑεταί 10 

τινα ὃ δειπνοσοφιστής. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τοῖς εἰρημένοις nea), uiv συκῶν ἐπισύνϑεσις" δέπαδτρον 

δὲ καὶ παρὰ «Ζυχόφρονι τὸ δέπας , οὗ δεπάστρεον παράγωγον τὸ ἐκ ποτηρίου πόμα" λεκιϑίτης δὲ πλα- 
χοῦς, ᾧ παραμέμικται. χαὶ ὠοῦ λέκιϑος. τὸ δὲ, εἰ μέν τι δώσεις, εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἐάσομεν, ἐλλειπτικῶς 

ἔχει" ἔστι δὲ χαὶ παρ᾽ ὑπόνοιαν. εἰ δὲ καὶ τοιαῦται παιδιαὶ γραφῆς ἠξιοῦντο τοῖς παλαιοῖς, oU 

μεμπτέον τῆς ἀφελείας, ἀλλὰ ϑαυμαστέον τῆς εἰς πολυμαϑείαν παραδόσεως, OV ἧς ἡ γραφικὴ τέχνη 
τρέφεται. εἰ δέ τις οἴεται, καὶ τὸ χέλει χελώνη τοῦ χελιδονισμοῦ ἔχεσϑαι, ἴστω ὡς ἄλλο τι ἔστι τοῦτο. 
χαϑημένης γὰρ τινὸς ἐν μέσῳ, ἣν, φασι, χελώνην ἐκάλουν, περιτρέχουσαι παρϑένοι ἐπυνθάνοντο καὶ 
ἀντήκουον δι᾽ ἀμοιβαίων ἰάμβων οὕτω" χέλει, χελώνη, τί ποιεῖς ἐν τῷ μέσῳ; ἔρια μαρύομαι, ἤγουν 
χλώϑω, xci χρύκην Μιλησίαν. ὃ δ᾽ ἔγγονός σου τί ποιῶν ἀπώλετο; Asvxdv ἀφ᾽ ἵππων εἰς ϑάλασσαν 
ἅλατο. ἔστι δ᾽ ἐν τούτοις τὸ χέλει προστακτικὸν δῆϑεν, παρηχούμενον τῇ χελώνῃ. ἐπὶ δὲ τούτοις φησὶν 20 
ὃ ποιητὴς καὶ ὅτι μνηστῆρσι δ᾽ do ἄχος γένετο μέγα. πᾶσι δ᾽ ἄρα χρὼς ἐτράπετο εἰς ὠχρίαν δηλαδή. 
2 δὲ μεγάλ᾽ ἔχτυπε σήματα φαίνων. γήϑησε δὲ Ὀδυσσεὺς, οἷα καὶ τερασχόπος; ὅττι ῥά οἱ τέρας 

θο "ἐπέμφϑη ἐκ Διός. χαὶ ἣν χαὶ τοῦτο οἷόν τις τεραστία προσάλπιγξις τῆς ἐσομένης μάχης, χκαϑά που 

xci ἐν ᾿Ιλιάδι ἐσάλπιγξε μέγας οὐρανός. (Vers. 415.) Καὶ ὅρα ὅτι τὸ αὐτὸ χτύπημα τῆς βροντῆς xci 

σῆμα εἶπε χαὶ τέρας, τοῦτο μὲν ἑνιχῶς, ἐκεῖνο δὲ πληϑυντικῶς" σήματα γάρ, φησι, φαίνων" ἢ) καὶ 
ὑπέρ; βατῶς, μεγάλα σήματα φαίνων. χαὶ ἔστι σῆμα μὲν ὡς σημεῖον ἁπλῶς τοῦ μέλλοντος" τέρας δὲ 

ἢ διὰ τὸ ὡς εἰχὸς καὶ νῦν ἀνέφελον τοῦ ἀξρος 1] καὶ ὡς ἐχ τῶν ἀνωτάτω τόπων, ἔνϑα καὶ τὰ τείρεα, οἷς 
τὸ τέρας παρωνυμεῖται. (Vers. 4095. ) ̓Ιστέον δὲ ὅτι iv τῷ, ἐπεὶ μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πάντῃ, 

1915 ἀκόλουϑον μὲν ἦν εἰπεῖν εὐθὺς, ὡς ἄτερ σπουδῆς ἐτάνυσεν. ( Vers. 406; ) ὁ δὲ ποιητὴς καινότερον 

nonne εὐθὺς ἐπεμβλητικῶς παραβολὴ ἣν, ὡς ὅτ᾽ ἀνὴρ καὶ ἑξῆς. εἶτα ἀπέδωχε κοινῶς πρός τε TO , ἐπεὶ 30 

μέγα τόξον ἐβάστασε, καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν παραβολὴν μίαν ἀπόδοσιν τὸ, ὡς ἂρ ἄτερ σπουδῆς τάνυσε 
μέγα τόξον. ( Vers. 405.) Ὅρα δὲ χαὶ τὸ, ἐβάστασε τόξον, χοινότερον λεχϑέν" χαὶ τὸ, ἐπιστάμενος 
φόρμι γγος καὶ ἀοιδῆς, κατὰ γενικὴν συνταχϑὲν ὁμοίως τῷ εἰδέναι καὶ τῷ γνῶναι" δ καὶ αὐτὰ οἴδασι 
παρὰ τῷ ποιητῇ χαὶ τὴν μετὰ γενικῆς σύνταξιν. ( Vers. 406. ) Τὸ δὲ ἀοιδῆς ἀκριβῶς πρόσχειται" ἐπί- 
σταται μὲν γὰρ φόρμιγγος καὶ ὃ τέχτων αὐτῆς. τὸ δὲ καὶ ἀοιδῆς μόνου ἐστὶ τοῦ ἀοιδοῦ. δοκεῖ δὲ τὸ 
ἐπιστάμενος ἀρχή τις δίναι τοῖς ὕστερον TOU χαὶ τὰς τέχνας ἐπιστήμας λέγεσθαι. ( Vers. 407.) KoAAow 
δὲ ὃ παρὰ τοῖς ὕστερον χύλλαβος, δι᾿ οὗ τείνονται αἱ τοιαῦται χορδαί. χαὶ οὕτω, φασὶ, λεγόμενος « διότι 
τὸ παλαιὸν ἐκ δερμάτων σκλ nov ἦν τῶν πρὸς τῷ τραχήλῳ τῶν βοῶν, ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν οἰῶν, & καὶ 

αὐτὰ κόλλοπες ἐχαλοῦντο διὰ τὸ ἐξ εὐτῶν ἀναβραττομένων χόλλαν γίνεσθαϊ, ὡς δηλοῖ καὶ Παυσανίας 768 

10 γράψας, ὅτι ἐχολλόπω σε τὸ χέλλῃ συνήρμοσεν. ἀπὸ γὰρ τοῦ νωτιαίου, φησὶ, χύλλοπος τῶν βοῶν ἕψο- 40 

μένου ἐγίνετο χόλλα. ὅϑεν zat χόλλ Low, Q ἐπιτείνουσι τὰς χορδάς" ἣν γάρ, qnot, δερμάτινος. γοητέον 

οὖν ἐκ τούτου ὡς μᾶλλον σαφέστερον TOU χόλλοψ Ó κόλλαβος εἰς τὸ νοηϑῆναι ὡς ἐκ βοῶν xóAAomoc ἦν. 

ἐν ἑτέρῳ δὲ λεξιχῷ γράφεται xci ὅτι ἐχολλόπωσε τὸ ἐχόλλησε. κόλλοπες γὰρ βοῶν νεῦραν, ὅϑεν χόλλα 
γίνεται. ἀλλαχοῦ δὲ οὕτω" χόλλοψ τὸ τραχηλιαῖον τοῦ ταύρου σὺν τῇ ὑπὸ τὴ» φορίνην, 1j οὖν ὑπὸ τὸ 
δέρμα, πιμελῇ" ἐξ οὗ οἱ κόλλαβοι τοῖς παλαιοῖς. ἄλλοι δὲ γράφουσιν οὕτως" κόλλοψ, ταύρου ἐπαυχέ- 

νιον δέρμα" ἐξ οὗ χαὶ οἱ τῶν ὀργάνων πάλαι ποτὲ κόλλαβοι. ἐξ αὐτοῦ δέ, φασι, χόλλοψ, ὁ σχληρὸς 



PAP(2IAIA d. Vs. 408—498. 267 

ὑπὲρ τὴν ἀκμὴν πάσχων" xci κολλοποδιῶχται οἱ ἄγριοι περὶ τὰ τοιαῦτα. iv δὲ τοῖς τοῦ γραμματικοῦ 
᾿Αριστοφάνους φέρεται ταῦτα, κόλλοπα τὸ παχὺ δέρμα φασὶ λέγεσθαι zo τὸν τῶν ὀργάνων κόλλαβον, 
παρατιϑέμενοι Ὅμηρον χαὶ ἄλλους τινᾶς. ἕτεροι 0à οὕτω καλοῦσι, τὸν περιτρέχοντα καὶ ἑταιροῦντα, 
ὡς καὶ Πύπολις ἐν τῷ, Καλλίστρατος ἔστι τις. οὗτος οὖν μὲχ ἄλην πυγὴν εἶχεν, ὦ ὦ Χαριάδῃ, χαὶ καλήν. 

τοῦτον χαταλεχτέον ἐς τοὺς κύλλοπας τοὺς ἐχδρομάδας" οἵ πέρ εἰσιν οἱ, ὡς ἐῤῥέϑη, ἀχκολασταιΐνοντες 20. 

ὑπέραχμα, λεγόμενοι ἐχδρομάδες, ὡς παραδεὺραμηκότες τὴν ὥραν χαὶ ἀνάπαλιν ὄντες τοῖς πρῶτον 

ὑπηνήταις. (Vers. 408.) Τὸ δὲ, ἅψας χορδὴν. ἀντὶ τοῦ ἐχδήσας. Ort δὲ τὰς χοινῶς λεγομένας χορ- 

δὰς ὀρύας᾽ Επίχαρμος ὀνομάζει χατά τινα δηλαδὴ γλῶσσαν, ζητητέον εἰς τὸν καλὸν ᾿“'ϑήναιον. Τὸ δὲ, 

εὐτρεςὲς ἔντερον οἰὸς, περίφρασίς ἐστι τοῦ χορδὴ, 1,0) δὲ καὶ ὁρισμὸς αὐτῆς. κυρίως γὰρ χορδὴ εὐτρα- 

10 φὲς ἤτοι εὔκλωστον ἔντερον οἰὸς, ὃ παραφϑειροντὲς κόρδαν οἱ χυδαῖοι φασί. Τὸ δὲ, ἄτερ σπουδὴς, 
ἀντὶ τοῦ δίχα χαμάτου" ἐξ οὗ ἐν ̓ Ιλιάδι ἀσπουδεὶ τὸ ἀπονητί" οἷον. μὴ μὰν ἀσπουδεί ye νεῶν ἐπιβαῖεν 

ἕχηλοι. Avrgv δὲ ἐν ἄλλοις μὲν τὸ ἀντιχρύ: ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἄντικρυς ἤτοι. φανερῶς, ὃ καὶ αὐτὸ ἀντικρὺ 

λέγεται παρὰ τῷ ποιητῇ " οἷον, ἀντικρὺ δ᾽ ἀπόφημι. τὸ γὰρ ἄντικρυς τῶν ὑστέρων ἐστίν. ( Vers. 4 17.) 
Ὅτι γυμνὸν εἰπὼν ὀϊστὸν ἑρμηνεύει τὴν λέξιν, ἐπαγαγών" οἱ δ᾽ ἄλλοι κοίλης ἔντοσϑε φαρέτρης κείατο, 
ὧν ἔμελλον ᾿“χαιοὶ πειρήσεσϑαι, ὡς εἴ περ Éqm γεύσασϑαι. καὶ ἔστιν οἷον ἔνδυμα ὀϊστοῦ τοῦ νῦν 
γυμνοῦ ἡ φαρέτρα, καϑὰ καὶ τόξου ὃ γωρυτὸς, ὡς δηλοῖ τὸ, εἵλετο τόξον αὐτῷ γωρυτῷ, ὃς οἱ περί- 

«&LTO. περιχκεῖσϑαι γάρ ποτε καὶ ἐπὶ ἐνδύσεως τίϑεται. ὅϑεν καὶ χλαῖναν «φορῶν μέν τις περίχειται, ἐχ- 
δυόμενος δὲ ἀ' ποτίϑεται. Ὅτι τὴν ᾿Οδυσσέως τοξείαν οὕτω φράζει ὁ ποιητής" ὀϊστὸν ἐπὶ πήχει ἑλὼν 30 
εἷλκεν νευρὴν γλυφίδας τε αὐτόϑεν ἐκ δίφροιο καϑήμενος, ἧκε δ᾽ ὀϊστὸν ἄντα τιτυσκόμενος. πελέκεων 

20 Ó' οὐχ ἤμβροτε πάντων πρώτης στειλειῆς. διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἦλϑε ϑύραζε ἰὸς χαλχοβαρής. (Vers. A19.) Ἔστι 
δὲ τὸ μὲν, ἐπὶ πήχει ἑλὼν, ἀντὶ τοῦ, κρατήσας καὶ ϑεὶς τὸν ὀϊστὸν ἐπὶ τῷ πήχει τοῦ τόξου, ἤγουν τῷ 
κέρατι, ἔνϑα ἡ τοῦ τόξου λαβή. κεῖται δὲ ἡ λέξις καὶ ἐν ᾿ἰλιάδι" οἷον, ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἀνεῖλχε. γλυ- 
φίδες δὲ αἱ τοῦ ὀϊστοῦ, αἷς ἐνίεται ἡ νευρὰ, οὕτω καλουμένη ἀρχαιολογικῶς" ὕστερον γὰρ ἐκ δερμάτων 
βοὸς, οὐ μὴν ἐκ νεύρων αἱ τῶν τόξων νευραί. Εἰ δὲ εἶλκε νευρὴν γλυφίδας τε, ἐρυστὸν ὥρα καὶ ῥυτὸν 
οὐ uóvov τὸ τόξον, ἀλλὰ καὶ ὀϊστὸς, ὡς προείρηται. (Vers. 420.) Τὸ δὲ, ἐκ δίφρου χαϑήμενον τοξεύειν, 

ἤργησεν ὕστερον. κάμπτοντες γὰρ ἐν τοιούτοις γόνυ οὕτω τοξεύουσι. Στειλειὴ δὲ ὀπὴ πελέκεως, εἰς ἣν 

ἐνείρεται ἤγουν ἐμβάλ λεται στελεός" ὃς χαὶ οὐδετέρως λέγεται τὸ στελεὸν, καὶ πελεονασμῷ δὲ διχρόνων 
ὃ στειλειὸς καὶ τὸ στειλειὸν, ὅϑεν καὶ 1 στειλειὼ, δι᾿ ἧς στέλλεται τὸ διϊὸν ἢ ἐμβαλλόμενον. ( Vers. 421.) 

"Ieréov δὲ ὅτι ἐχρὴν μὴ Supp τὴς πρώτης τῶν πελέκεων στε ειλεεῆς xci εὐθὺς ἅμα τῇ βολῇ διελϑεῖν 

3o ϑύραζε τὸν ὀϊστὸν διὰ τὸ ἐπὶ σε ϑικῦν αὐτοὺς ἀπευϑυνϑῆναι, ὡς εἴρηται. ( Vers. 422.) Ὅρα δὲ καὶ 4o 

γῦν τὸ ϑύραζε ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς € ἔξω, 0 περ ἣν ἐνεταῦϑα, τὸ ἐχεῖξϑεν ἀντιχρὺ τῆς πρώτης στειλειῆς. "óc 

δὲ χαλκοβαρὴς πρὸς διαστολὴν χεῖται τοῦ ἀσιδήρου, ὃς οὐκ ἂν εἴη χρήσιμος τοῖς οὕτως ὀϊστεύουσιν. 

( Vers. 424.) Ὅτι Ὀδυσσεὺς μετὰ τὴν v, rjj -τοξείᾳ εὐτυχίαν ἐναμβρυνόμενος παρὰ τοῖς αὐτὸν εἰδόσε 

xci εὐέλπιδας αὐτοὺς ποιῶν ἐπὶ τοῖς ἑξῆς φησί: Τηλέμαχε, οὔ σε ὃ ξεῖνος ἐνὲ μεγάροισιν ἐλέγχει ἥμενος, 

οὐδέ τι τοῦ σχοποῦ ἤμβροτεν, οὐδέ τι τόξον δὴν ἔχαμον τανύων, ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν, 
(Vers. 426.) οὐχ ὥς μὲ μνηστῆρες ἀτιμάζοντες ὄνονται, τουτέστι μέμφονται, ἐχφαυλίζουσι. Χρὴ δὲ 
νοῆσαι, ὡς ἅμα εἶπεν Ὀδυσσεὺς καὶ μνήμη, περιῆλϑεν αὐτὸν ὧν ἤκουσε καὶ εἶδε καὶ ἔπαϑε. καὶ εὐθὺς 
ἐρεϑίζεται χατὰ τῶν κακῶν" οὐ γὰρ ἔτι καιρὸς ἀναβάλλεσθαι, μὴ καὶ ἀχρειωϑῇ τὸ πᾶν. ( Vers. 424.) 
Ὅρα δὲ καὶ ὅτι καλῶς ἔφη φϑάσας Εὐρύμαχος T0, ἐλέγχεα ταῦτα γένοιτο. εἰ γὰρ ὃ ξεῖνος οὐκ ἐλέγχει τὸν 

40 Τηλέμαχον, τοὺς μνηστῆρας ἄρα ἐλέγχει ὡς μὴ δυναμένους οὕτω βαλεῖν. τὸ δὲ, οὐδέτι σκοποῦ ἤμβροτε, 
χαὶ παροιμιῶδες γέγογεν ἐπὶ τῶν εὐστοχοίντων τοῦ ϑελητοῦ. To δὲ, ovx ἤμβροτεν ὁ ξένος, καὶ τὸ, οὐκ 
ἔχαμον τόξον τανύων, ἐξαλλαγὴν ἔσχον σχήματος. (Vers. 426.) Ὅρα δὲ τὸ χύνονται φανερῶς βαρύ- 5o 
τονον ὃν ὡς ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ ὄνω, ὄνομαι, ὕϑεν τὸ ὀνῶ, ὀνόσω παράγωγον ῥῆμα καινότροπον, καὶ 
οὗ φύσει ὃν τρίτης συξυγίας τῶν περισπωμένων. ( Vers. 4 28.) Ὅτι σχηματίζει καὶ νῦν 0 ποιητὴς, πλά- 
σας τὸν Οδυσσέα εἰπόντα νῦν δ᾽ ὥρη χαὶ δόρπον ᾿“Ιχαιοῖσι τετυκέσϑαι ἐν φάει" αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄλλως 
ἑψιάασϑαι ovy ἁπλῶς ἑτέρως πως, ἀλλὰ μολπῇ καὶ φόρμιγγι" τὰ γὰρ ἀναϑύματα δαιτὸς, ὃ καὶ 

2 
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iin προεῤῥέϑη,. δοχεῖ μὲν γὰρ εἰπεῖν Ὀδυσσεὺς ὃ ὅτι , καιρὸς τοῖς μνηστῆρσι τοῦ δορπῆσαι καὶ παῖξαι: 
£ye δὲ ἄλλως 0v ἐμφάσεως, ὅτι χαιρός ἐστιν ἡμῖν τάχιόν τὲ δορπῆσαὶ ἀνελοῦσι τοὺς μνηστῆρας καὶ 
ἄλλως δὲ τερφϑῆναι;, 0 xai γίνεται. ϑανόντων γὰρ τῶν μνηστήρων λαμπρὰ εὐωχία τελεῖται μετά τὲ 

ἀοιδῆς καὶ φιλοπαίγμονος ὀρχηϑμοῖο, ὡς καὶ δοχεῖν τοῖς ἔχτοσϑεν ἀκούουσι γάμον εἶναι ταῦτα τῆς 760 

Πηνελόπης. οἱ δὲ παλαιοί φασιν ἐνταῦϑα καὶ ὅτι παρέλκει τὴν διάνοιαν τῶν μνηστήρων ᾿Οδυσσεὺς, 

δόρπου μνησϑεὶς, χαὶ ὅτι συμβολικῶς 1 ἢ) καὶ ὡς ἐν εἰρωνείᾳ δόρπον μὲν αὐτῶν τὸν ϑάνατον λέγει. 
Τὸ δὲ ἑψιάασϑαι ἀντὶ τοῦ οἰμώζειν. ἄλλως δὲ τί ἐστι τὸ ἑψιᾶσϑαι, ἱκανῶς προδεδήλωται. νῦν δὲ 

60 σημειωτέον ὅτι χαὶ ἐπὶ μολπῆς καὶ φόρμιγγος τὸ ἑψιᾶσϑαι τίϑεται. ( Vers. 451.) Ὅτι ἐπεὶ οὐκέκτε 
ἀναβολῆς ὥρα, ἔνευσε μὲν ἐπ᾿ ὀφρύσιν Ὀδυσσεὺς, Τηλέμαχος δὲ ἀμφέϑετο ξίφος ὀξὺ, τῷ ὕμῳ δηλαδὴ, 
εἰ καὶ ἐλλέλειπται νῦν, προσφυῶς τῇ σπουδὴ τοῦ καιροῦ συνεπιτρέχοντος καὶ τοῦ λόγου. (Vers. 4353.) 10 
ἀμφὶ δὲ χεῖρα φίλην βάλὲν ἔγχεϊ, 0 περίφρασίς ἐστι τοῦ, ἕλεν ἔγχος: ἄγχι δ᾽ ἂρ αὐτοῦ πὰρ ϑρόνον 
εἱστήκει κεχορυϑμένος αἴϑοπι χαλκῷ. καὶ ὁ Ὀδυσσεὺς εὐϑὺς ἐνεργεῖ. "οὐ γάρ ἔστι ἔτι λόγων καιρὸς, ὡς 
καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτίχα ῥαψῳδία δηλοῖ. Τὸ δὲ, χεῖρα φίλην, ὅμοιον τῷ, φίλας ὅτι χείρας ἵχοιτο. ἀφε- 
λῶς γὰρ χαὶ εἰς οὐδὲν ἀναγκαῖον χεῖται χαὶ ἐχεῖ τὸ φίλας καὶ ἐνταῦϑα τὸ φίλην. ἴσως δὲ νῦν ἐστί τις 

ἔμφασις τοῦ, φίλην αὐτῷ δὴ τῷ ποιητῇ τὴν τοιαύτην εἰρῆσϑαι atiga. 
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Τὰ περὶ τὴν μνηστηροφονίαν ἐργασάμενος ᾿Ὀδυσσεὺς παρούσης Anas iv τοῖς ἑξῆς τὰς ϑεραπαί- 

vec διὰ Τηλεμάχου καὶ τῶν οἰχείων κολάζει ἅμα Ἡελανϑίῳ. ᾿λλως" τὴν μνηστηροφονίαν περιέχει καὶ 
τὴν τῶν σωμάτων συγχομιδὴν, καὶ ὡς καϑαίρει τοῦ φόνου τὸν οἶχον ὃ ̓ Οδυσσεύς. 20 

10 
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Ὅτι μνηστηροφονίαν ἐπιγράφουσιν᾽ οἱ παλαιοὶ τὸ παρὸν γράμμα. οὔ περ 5 ἀρχὴ πρέπει ἀνδρὶ 
ἑτοίμῳ εἷς ἔλεγχον ἢ λοιπήν τινα δραστηριότητα ὡς ἐν λόγῳ παροιμίας τινός. φησὶ γάρ" αὐτὰρ 

20 ὃ γυμνώϑη ῥακέων 1 πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. γοητέον δ᾽ ἐνταῦϑαὰ ὅτι ξωσάμενος. κ᾽ δυσσεὺς ἐγυμνώϑη τὰ 

σχέλη μόνα ὡς μηδὲ τὴν ῥηθεῖσαν οὐλὴν παραιραίνεσίθαι. οὐ γὰρ δή πὸυ τὸ ὕλον ἐγύμνου σῶμα, slg 

πόλεμον παραταττόμενος. δηλοῖ δὲ τὸ ἐνδεδύσϑαι αὐτὸν χαὶ ἡ μαῖα ἐν τοῖς ἑξῆς, εἰποῦσα" μηδ᾽ οὕτω 
ῥάκεσσι πεπυχασμένος εὐρέας ὥμους fore. (Vers. 2. ) ἐπάγεϊ δὲ ὁ ποιητὴς καὶ τὸ, ἀλτο δ᾽ ἐπὶ μέγαν 
οὐδὸν, ἔχων βιὸν 102 φαρέτρην tav ἐμπλείην, ὃ ταυτόν πώς ἐστι τῷ ἰοδόκον. ταχέας δ᾽ ἐξεχεύατ᾽ ὀϊστοὺς 
αὐτοῦ πρόσϑε decr μετὰ δὲ μνηστῆρσιν ἔειπεν" οὗτος μὲν δὴ ἄεϑλος ἀάατος ἐχτετέλεσται. νῦν αὖ 770 

30 σχοπὸν ἄλλον, *Ov οὔ πώ τις βάλεν ( Vers.7 .) ἀνὴρ, “εἴσομαι, τουτέστι γνώσομαι ἢ ἐπιπορεύσομαινγ 30 

αἴ κε τύχοιμι, ἔφη" xai ἐπ᾽ ᾿Αντινύῳ Meist πικρὸν ὀϊστόν. 'Ó μὲν δὴ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσθαιυ 
ἔμελλε χρύσεον ἄμφωτον, καὶ δὴ μετὰ χερσὶν ἐνώμα, ὄφρα πίοι οἴνοιο" φόνὸς δέ οἱ οὐχ à ϑυμῷ μέμ- 
βλετο. ( Vers. 12.) εἶτα σχηματίσας ἐνδιαϑέτως χατὰ ἀσύνδετον ὡς ἐν πολλῇ. ἀπορίᾳ φησί". τίς ὧν 

οἴοιτο uer "ἀνδράσι δαιτυμόνεσσι μοῦνον ἐνὶ πλεόνεσσι, χαὶ εἰ μάλα καρτερὸς εἴη, οἷ τεύξειν ϑάνατόν 

4o Tt χαχὸν xat χῆρα μέλαιναν. τοῦτο δὲ τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ἐξαΐρει τόλμαν χαὶ τὸ ele μινηστηροφονίας δὲ 

παραμυϑεῖται ἀπίϑανον, ὡς μηδὲ τοῦ ποιητοῦ ἐκλαϑομένου πάνυ δυσχερὲς εἶναι τὸ ἔργον καὶ ὕμως 
ἱστορήσαντος τὸ τεραστίως γενόμενον xarà τὴν αὐτοῦ πιϑαγὴν πλάσιν. (Vera: 1.) "Ioréov δὲ ὅτι τὲ 

ἀπὸ τοῦ ῥήσσω, ῥήξω, ἔῤῥηχα παρακειμένου τὰ ῥάχεα γίνονται τροπῇ τοῦ Qro εἰς ἄλφα καὶ τοῦ δασέος 

εἰς ψιλὸν, χαὶ ὕτι τὸ ῥάχος βράκος φασὶν οἱ «Ἰὐολεῖς, ὡς ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ἰλεώδα πλατύτερον γέγρα- 
πται. χρῆσις δὲ τοιαύτη παρὰ Zangoi ἐν τῷ; τίς δ᾽ ἀγροιῶτις Syst γόον, ovx ἐπισταμένη τὰ βράκεα 40 

50 ἕλχειν ἐπὶ τῶν σφυρῶν; ἤγουν ποία Ἀγυνὴ χωριτιχὴ ἐζωσμένη ἀγροικικώτερον ἐφέλκεται ἐραστήν; 
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(Vers. 2.) xoi ὅτι τὸ, ἄλτο ἐπὶ οὐδὸν ἀντὶ τοῦ UE «TO, χαιρίως eq, ὡς ὑψηλοτέρου τῆς ϑύρας ὦ ὄντος 

τοῦ οὐδοῦ. ψιλοῦται δὲ τὸ ἀλτο καὶ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἄλλεσθϑαι γεγονὸς, οὐ μόνον ὡς «Αἰολικὸν, ἀλλὰ 
διὰ τὴν. ἐπαγωγὴν τοῦ ψιλοῦ T, ὡς καὶ ἡ ̓ Ιλιὰς ἐδήλωσιν" 0 δὴ ἔμελλε παϑεῖν κατὰ τοὺς τεχνικοὺς καὶ 

7j γενεῇ τοῦ ἃλς, εἴ περ ἐχλήϑη ἀλτὸς καὶ μὴ ὑπεστάλη τὸ T καὶ οὕτως ἡ κλίσις γέγονεν εἰς, ἁλὸς, 

καὶ ἐφυλάχϑη δ. ἡ δασεῖα τῆς εὐϑείας καὶ ἐν τῇ γενικῇ" ὃν τρόπον καὶ τὸ ἅλατο uiv "δασύνε- 6o 

ται ἀπὸ τοῦ ἅλλομαι" ἐπεὶ καὶ τὰ τοῦ ἐνεστῶτος πνὲ εὔματα εἰς τοὺς ἐχεῖϑεν ὁμοίως μεταβαίνουσι χρό- 

νους. συγκοπὲν δὲ εἰς τὸ ἀλτο ἐψίλωται" χαίρει γὰρ τὸ τ, ὥς περ xci τὸ ϑ' zci τὸ Ó, ψιλοῦσϑαι τὰ 
πρὸ αὐτῶν φωνήεντα. Ἵσταται δὲ περὶ τὸν οὐδὸν Ὀδυσσεὺς, ἵγα μὴ ἔχοιεν οἱ “μνηστῆρες ἔξω φυγεῖν: 

βλάπτει γὰρ τοῦτο τὸν Ὀδυσσέα καὶ ζημιοῖ, τοῦτο μὲν εἴ τις διαδράσει τὸν φόνον, ἐχεῖνο δὲ & τοὺς 

᾿Ιϑακησίους εἰς ἄμυναν προκαλέσονται. (Vers. 4.) Τὸ δὲ, πρόσϑε ποδῶν, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ἐχχεύατο 
ὀϊστοὺς αὐτοῦ; τουτέστι πρόσϑε ποδῶν. Gem, δ.) "Aaaroc δὲ δύναται ἡ δίχα βλάβης ἐνταῦϑα εἰναι; 

ἵνα λέγῃ ἢ Ὀδυσσεὺς s es οὐ πολυβλαβὴς, ὦ μνηστῆρες, ἐμοὶ ὁ παρὼν ἄεϑλος, ὡς ὑμεῖς ἐλέγετε, ἀλλὰ! 917 

ἐστερημένος ἄτης καὶ, ὡς εἰπεῖν, ἀβλαβής. λέγοι δ᾽ ἂν αὐτὸν καὶ ἄλλως εἰρωνικῶς ἀάατον, ἤγουν 

πολυβλαβῆ, χατὰ τὸ δοχοῦν τοῖς μνηστῆρσι. Τὸ δὲ, οὗτος μὲν δὴ ἄεϑλος ἐχτετέλεσται" νῦν αὖτε σχο- 

πὸν ἄλλον εἴσομαι, αἴ κε τύχοιμι, εἴποι ἂν ὃ μετά τι μέγα ἔργον ἀνυσϑὲν δευτέρῳ τινὶ ἐγχειρῆσαι ϑέλων. 

TIA(Vers.11.) Τὸ δὲ, ὄφρα πίοι οἴνοιο, ᾿Αττικῶς ἐῤῥέϑη. ἄλλως γὰρ τὸ πίνειν curieux) συντάσσεται. 

ἔσως δὲ καὶ οὐδὲ ἔμελλε τὸν ὅλον ἐχπιεῖν οἶνον, ἀλλά τι μέρος αὐτοῦ, ἃ ς εἰώϑασι ποιεῖν οἷ, ὡς προε- 
δηλώϑη, προπίνοντες. τὰ δὲ τοιαῦτα γενιχῇ συντάσσονται, ὅτε δηλαδὴ μὴ τὸ πᾶν δαπανᾶται, ope TL 

μέρος αὐτοῦ" οἷον, λέων βοὸς βεβρωκώς" χαὶ ὄφις μυρμήκων φα) νών" καὶ ὅσα τοιαῦτα. ( Vers. Xo) 

20 Τὸ δὲ u£ufAsro, ποιητικὴ αὕτη λέξις, ἐκ τοῦ μεμέλητο γίνεται, 0 ἐστι διὰ μελήσεως ἦν, κατά τε συγχο- 

πὴν καὶ ἐπένϑεσιν τοῦ βῆτα δι᾿ εὐφωνίαν καὶ συστολὴν τοῦ παραλήγοντος ἢ eig t. Δαιτυμόνες δὲ νῦν οἱ 
ἁπλῶς δαινύμενοι. ἐν μέντοι τῇ δ᾽ ῥαψῳδίᾳ ini τῶν τὴν δαῖτα παρασκχευαζόντων εὕρηται ἡ λέξις 
τε ϑεῖσα. οἱ δὲ ὕστερον ἐπὶ κλητῶν φίλων αὐτὴν τιϑέασιν. | ( Vers. 15.) Ὅτι Ὀδυσσεὺς ᾿ΑἸντίνοον κατὰ 10 
λαιμὸν ἐπισχόμενος βάλεν ἰῷ, ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος ἤλυϑ' ἀκωκή. ( Vers. 17.) εἶτα διασχευά- 
ζων, ὅπως ἔπεσε σφαξάδων aci οἷα ἔπαϑε καὶ ἐποίησε, φησίν" ἐχλίνϑη δ᾽ ἑτέρωσε, δέπας δέ οἱ ἔχπεσε 

χειρὸς. βλημένου" αὐτίκα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ oivag. παχὺς ἦλϑεν αἵματος ἀνδρομέοιο, ϑοῶς δ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

τράπεζων ὠσξε ποδὲ πλήξας, ἀπὸ δ᾽ εἴδατα χεῦεν ἔραξε" (Vers. 20:3) σῖτός τε κρέα τε ὑπτὰ φορύνετο, 

τουτέστιν ἐμολύνετο ἢ αἵματι ἢ) καὶ ἄλλως κυλιόμενα εἰς viv. Καὶ ὅρα φράσιν ταύτην ἀπόζουσαν τῆς ἐν 

"Ἰλιάδι γλυκύτητος τῆς κατὰ ἐμβρίϑειαν xal νοήματος καὶ φράσεως" πολεμικὴ γὰρ 1 διασκευή. καὶ εἰσὲ 

$0 τοιαῦτα καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς. ὅλως ) γὰρ τὸ τῆς ̓ Οδυσσείας ἀνδρῶδες ἐν τῇ ῥαψῳδίῳ ταύτῃ χεῖται. μιῷ δὲ 

καὶ ἐνταῦϑια βολῇ ϑανατοῖ ὃ ποιητὴς τοὺς βαλ λομένους διὰ τὸ ἀνδροιόνῳ φαρμάκῳ τοὺς ὀϊστοὺς βϑεβά- 

φϑαι, χαϑὰ zai ἐν τῇ ἄλφα ῥαψῳδίῳ προείρηται. τοῦτο δὲ καὶ ἐπίτηδες ὃ ποιητὴς πλάττει διὰ τὴν 

τῶν OiGrOv ἔνδειαν, ἵνα ἑνὸς OioroU ἕνα ϑανατοῦντος πλεῖον τὸ ἔργον διὰ τοῦ τόξου χένηται. 
(Vers. 15.) Τὸ δὲ ἐπισχόμενος ἀντὶ τοῦ καταστοχασάμενος. τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἐπέχειν τὴν χεῖρα καὶ 
ἱστᾶν τὸν κατὰ σχοποῦ βάλλλοντα. οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ vri τοῦ λαβόμενος φασὶν, ἀστείως λέγοντες ὡς 20 
ἀπὸ EI κρατοῦντος. ὡς γὰρ ὃ ἄγχων ἐπέχει τινὰ τοῦ λαιμοῦ, οὕτω καὶ Οδυσσε εὺς ἔβαλε τὸν ᾿Αντίνοον 
κατὰ λαιμὸν ἐπισχόμενος ἰῷ ὡς οἷα καὶ χειρί. (Vers. 16.) Τὸ δὲ, ἁπαλοῖο δι᾿ αὐχένος, σαφῶς ἐν τοῖς 

εἰς τὴν Ιλιάδα ἡ ἡρμήνευται, οὐ τοῦ ὅλου αὐχένος ὃν ἐπίϑετον, ἀλλὰ τοῦ περὶ αὐτὸν ἁπαλωτέρου μέρους. 
ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν ἁπαλὸς αὐχὴν λέγοιτο ὃ σκληρὸς καὶ παρὰ τὸν αὐχμὸν ἐτυμολογ ovutvog διὰ τὰ χατ᾽ 

4o αὐτὸν ὀστᾶ ὡς οἷά τις αὐχμήν. διὸ καὶ διὰ τοῦ c κλίνεται, ἵνα ὥς πέρ ἐστι ποιμὴν ποιμένος, οὕτω 'καὲ 
αὐχμὴν αὐχμένος, χαὶ διὰ τὸ ̓ εὐφωνότερον αὐχὴν αὐχένος. ἄλλως γάρ, φασιν, εἴπερ μὴ φύσει εἶχε τὸ 
μῦ, διὰ τοῦ ἡ ἐκλίνετο ἂν, ὡς τὸ σωλὴν σωλῆνος χαὶ τὰ ὅμοια. (Vers. 17.) Τὸ δὲ ἐκλίνϑη εὕρηταί 

ποὺ ἐν τοῖς πρὸ τούτων χαὶ δίχα τοῦ v ἐν TO, ἂψ δ᾽ ἑτέρωσ᾽ ἐχλίϑη, ἐπιτάξαντος τοῦ μέτρου ἐχεῖ τὴν 

τοῦ y ἀπέλευσιν κατὰ κοινοτέραν γραφήν. “έπας δὲ UO τὸ πρὸ 0AL (yov χαλὸν ἄλεισον. C Yan 18.) 

Τὸ δὲ βλημένου ὥφειλε niv Bacon. εἶναι, ἵνα ἦν, δέπας δέ οἱ ἔκπεσε χειρὸς βλ ημένῳ. χαὶ δὴ καὶ εὕρην- 

ταί τινα τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχοντα τῆς γραφῆς. τὰ μέντον ἀκριβέστερα γενικὴν ἔχουσιν, ὡς μηδὲ 

10 
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3o roU πλαγιασμοῦ σολοικίξοντος, Ἀχαϑὰ xci ἐν ἄλλοις δεδήλωται. «Αὐλὸς δὲ νῦν χατὰ rovs παλαιοὺς χρου- 
γὸς, ἐξαχόντισμα αἵματος, ὀξεῖα ἀναφορά. αὐλὸς γάρ, φασι, πᾶν τὸ στενόν" ὕϑεν xai ἔναυλοι 
στενοὶ ποταιμιοί. τοιοῦτον δέ rOL καὶ οἱ αὐλῶνες" ὅϑεν τὰ “διαυλωνίζοντα πνεύματα, χαὶ διαυλωνία, 

τοπικὴ στενότης, καϑ' ἣν ὄρτυγες ἢ ἁπλῶς à ἄγριοι ὄρνιϑες ἀγρεΐονται. ἐϑυνικὴ δὲ λέξ, S αὕτη γνώριμος 

τοῖς περὶ Σινώπην ἀνωτέρω οἰχοῦσι πρὸς Βοῤῥᾶν. καὶ ἡ τοῦ ἀρότρου δὲ εἰς μῆκος τομὴ ἐκ τούτου αὐλαξ 
λέγεται, καὶ ὃ διαυλος. ἡ δὲ ᾿Ιλιὰς ἐντεῦϑεν οἷδε χαὶ τὴν αὐλῶπιν τρυφάλειαν. χαὶ ὃ μουσικὸς δὲ 
αὐλὸς καὶ αὐλίσχος τοιοῦτόν τι, καὶ ὅσα δὲ ἄλλα τῆς τοιαύτης συστοιχίας ἐστίν. ἔοιχε δ᾽ ἐνταῦϑα 

ὃ ἐλϑὼν ἀνὰ oivas αὐλὸς διὰ τὰς ὀῖνας εἰρῆσϑαι αὐλός. οὐ γὰρ ἁπλῶς τὸ στενὸν αὐλὸς, ἀλλὰ τὸ 
κοιλότητος μετέχον τινός ὑποῖος xci ὁ αὐλὸς ; ἔτι δὲ χαὶ oi αὐλῶνες καὶ ἡ αὐλαξ. ὃ δὲ ῥηϑεὶς χρουνὸς 

τοῦ αἵματος οὐχ ἂν κυρίως αὐλὸς λέγοιτο αὐτὸς, ἀλλὰ διὰ τὸ ἐξ αὐλοειδῶν τῶν ῥινῶν ἐξέρχεσθαι. εἴρη- 10 

ται δὲ περὶ αὐλῶν xci τῶν ἐξ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα,, ἔτι δὲ xci περὶ αὐλίσχων τῶν κατὰ 

σύριγγας" ὧν ἀποτελεστικοὶ οἱ Ὁμηριχοὶ δόνακες , ὡς δηλοῖ ὁ γράψας ἐν ἐπιγράμματι Πιυδάρου περὶ 

ἀοτοῦ Πανὸς "τὸ, νομίων λησάμενος δονάχων, ἤγουν ἐχλαϑόμενος τῆς σύριγγος. ᾿Ανδρόμεον δὲ οὐ μόνον 

αἷμα. ὡς νῦν, ἀλλὰ καὶ ψωμοὶ πρὸ τούτων ἀνδρόμεοι ἐπὶ Κύκλωπος. (Vers.20.) Τὸ δὲ, ccs ποδὲ 

πλήξας, σφαδάξειν, δηλοῖ τὸν ᾿Αντίνοον ἐν τῷ πίπτειν. (Vers.21.) Τοῦ δὲ φορύνειν πρωτότυπον 
εἶναι δηλοῖ τὸ φορύω, χαϑὰ xci τοῦ φορύσσειν" τοῦ μὲν χατὰ πλεονασμὸν τοῦ y , τοῦ δὲ χατὰ 
παραγωγήν" ἐξ οὗ xoi τὸ αἱμοφόρυκτον. δῆλον δ᾽ ὕτι ἐκ τοῦ φορῶ γίνεται τὸ φορύω, χαϑὰ καὶ 

ix τοῦ χῶ τὸ χύω" ἐξ αὐτῶν δὲ dopixij προσϑέσει τοῦ v τῇ πολλαχοῦ δηλωϑείσῃ τὸ φορύνω καὶ 

χύνω χατὰ τὸ πλύω πλύνω καὶ ὅσα τοιαῦτα. οὕτω δέ, φασι, καὶ ἄχω ἀχύω, καὶ Δωριχῶς ἀχύνω, 

χαὶ μεταϑέσει ἀχνύω, ἐξ οὗ τὸ ἄχνυμι. ὁμοίως καὶ δέχω δεχύω δεχύνω χαὶ μεταϑέσει xci παραγωγῇ 20 
δεχνύω δέχνυμι. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα, περὶ ὧν καὶ ἑτεροῖόν τι ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα γέγρα- 

πται. (Vers. 24.) Ὅτι πεσόντος, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ ᾿Αντινόου ὁμάδησαν οἱ μνηστῆρες, ἐκ δὲ ϑοό- 

γων ἀνόρουσαν, ὀρινϑέντες κατὰ δῶμα, πάντοσε παπταίνοντες ποτὶ τοίχους, ἔνϑα δὲ τὰ, ὡς ἐῤῥέϑη, 
συσταλέντα ἐχρέμαντο ὕπλα. οὐ δέ πῃ ἀσπὶς ἔην οὐδ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἑλέσϑαι. ( Vers. 26.) καλῶς ἄρα 

50 Οδυσσεὺς προεμηϑεύσατο ἐπιχρύψαι αὐτά. νείχειον δ᾽ Ὀδυσῆα χολωτοῖσιν ἐπέεσσι. "xci ἐκπεσόντες 
τοῦ ἔργοις ἀμύνεσϑαι τρέπονταν εἰς τὸ λαλεῖν, λέγοντες . ( Vers, 27. ) ξεῖνε, καχῶς ἀνδρῶν. τοξάζεαι" 
οὐκέτ᾽ ἀέϑλων ἄλλων ἀντιάσεις" γῦν TOL σῶς αἰπὺς ὄλεϑρος. ὃ δὴ καὶ ἐν ἄλλοις κεῖται. xci γὰρ δὴ νῦν 

φῶτα κατέκτανες, ὃς μέγ᾽ ἄριστος χούρων ἐν ᾿Ιϑάκῃ, διό σε ἔνϑα γῦπες ἔδονται. (Vers, 31.) εἶτα 772 

δηλῶν ὃ ποιητὴς ὕπως ταῦτ ᾿ἔλεγον οἱ μνηστῆρες καὶ ὅτι οὔ πω γνωρίσαντες τὸν ᾿Οδυσσέα ἐπάγει" ἔσχεν 

ἕχαστος ἀνὴρ, τουτέστιν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη ἀλλαχοῦ, ἔλεγεν ἢ ὑπενόει, ἤϊσκεν. ἐπειδὴ φάσαν οὐχ 30 

ἐθέλοντα ἄνδρα κατακτεῖναι, ἀλλὰ κατὰ ἀτεχνίαν τοῦ τοξεύειν. (Vers. 32.) τὸ δὲ, νήπιοι οὐκ ἐνόησαν 
ὡς δή σφιν καὶ πᾶσιν ὀλέϑρου πείρατ᾽ ἐφῆπτο, 0 καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι γέγραπται" τοῦτο δὲ προαναφωνὴ- 
τικῶς λαλεῖται, ὡς μηδενὸς ἐχφευξομένου τὸν ϑάνατον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι νοϑενέται ὑπὸ τῶν παλαιῶν τὸ 

χωρίον τοῦτο. ἄκαιρον γάρ, φασι, καὶ γελοῖον, πάντας ὁμοῦ ταῦτα λέγειν ὡς ἐκ συνϑήματος οἷα τινὰ 
τραγιχὸν χορόν. ἔϑος γάρ, φασιν, Ὁμήρῳ ἐν τοῖς τοιούτοις ovy OUTO ποιεῖν, ἀλλὰ λέγειν ὧδε δέ τις 

εἴπεσκεν. ἔστι δ᾽ εἰπεῖν, ὡς ἐσχημάτισεν Ὅμηρος viv ἄλλως τὸ τοιοῦτον νόημα, ὡς οἷα συγχεχυμένως 

ὑφ᾽ ἑχάστου τῶν μνηστήρων λεγόμενον. οὐ γὰρ εἶχεν ἐν τοσούτῳ ταράχῳ κοινῷ ἰδίῳ ἠϑοποιεῖν. 

6o ( Vers. 25. ) To δὲ ἑλέσϑαι πάνυ ἀσφαλλῶς χεῖται. ἦν μὲν γὰρ ἀσπὶς καὶ ἔγχος, aZ οὐχ᾽ ὥστε καὶ 

ἑλέσϑαι τοὺς μνηστῆρας" κέκρυπται γάρ. ( Vers. 27. ) Τὸ δὲ, κακῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι, ἀντὶ τοῦ ἀτέ- 

avos τοξάξῃ χατὰ ἀνδρῶν" οὕτω γὰρ ὡς εἴρηται οἴονται. Ὅρα δ᾽ ἐν τῷ, ξεῖνε, καχῶς ἀνδρῶν τοξάζεαι 4o 

χαὶ ἑξῆς, τὸ τῶν ἐννοιῶν κομματικὸν διὰ ϑυμόν. τρεῖς γὰρ ἐν δυσὶ στίχοις ἔννοιαι κεῖνται αὐτοτελεῖς. 

Τὸ δὲ οἴεσϑαι τοὺς μνηστῖ θας ὡς οὐχ᾽ ἑκὼν ὃ ξένος & ἀφῆκε βέλος κατὰ τοῦ ᾿Αντινόου, ἔχει τι xc) eUn- 

ϑείας, ἐπεὶ παρέπλαγξεν αὐτοῖς χἀνταῦϑα ϑεὸς τὸ νόημα. διὸ καὶ Ὅμηρος ἐπεσημήναντο εἰπών" τὸ 

191832 νήπιοι οὐκ ἐνόησαν. (Vers. 28.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι v0, οὐκέτ᾽ ἀέλϑλων ἄλλων ἀντιάσεις, ἔχει τι καὶ 
ἀστειότητος, ὡς οἷα λεγόντων τῶν μνηστήρων 0c διοϊστεύσας μὲν σεδήρου εἶχες ἄεϑλα τὰ ὑπὸ τῆς Πη- 
γελόπης ῥηθέντα, ἐπὶ δὲ τῇ βολῇ ταύτῃ τοῦ ᾿Αντινόου οὐχ ἔσται σοι ἀέϑλων τυχεῖν. (Vers, 55.) Τὸ 



10 

PAÁACGEARIAIAÀ X Vs35—6;. 271 

δὲ, ὀλέϑρου πείρατ᾽ ἐφῆπται, κεῖται μὲν καὶ μετ᾽ ὀλίγα. εἴληπται δὲ ὡς ἀπὸ σχοινίου, ἁπτομένου ποϑὲν 
χατὰ τὰ πέρατα, καὶ δηλοῖ συμβολικῶς ὅτι τέλειος καὶ πεπερατωμένος 0288 90g τῶν μνηστήρων ἧπται 
xal οὗ ἐπέχεινα οὐχ ἔστιν εὑρεῖν ἕτερον ὄλεϑρον. (Vers. 55 — 67.) Ὅτε τὰ κακὰ τῶν μνηστήρων ἐχτι- 
ϑέμενος ᾿ὐυσσεὺς ἐν ἐπηκόῳ καὶ τῆς ἄγαν ἀναιδείας αὐτοὺς αἰτιώμενος καὶ κατηγορῶν παρ᾽ ἑαυτῷ 
δικαστῇ φησιν" ὦ κύνες, οὔ μ᾽ ἔτι ἐξάσκετε ὑπότροπον οἴκαδ᾽ ἱκέσϑαι δήμου ἄπο "Ἴρώων, ὅτι μοι το 
χατεχείρετε οἶχον, δμωῇ σί τε γυναιξὶ παρευνάζεσϑε βιαίως, αὐτοῦ rs ζώοντος ὑπεμνάασϑε γυναῖκα, 
οὔτε ϑεὸν δὲ εἰσαντὲς, ὃς οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει, οὔτε τιν᾽ ἀνϑρώπων νέμεσιν κατόπισϑεν ἔϑεσϑε, καὶ 
ἑξῆς. χαὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν ἀκούσαντας. ἐξεπτόησε γὰρ αὐτοὺς τὸ τοῦ 

᾿Οδυσσέως ὄνομα, ὡς εἰχός. Εὐρύμαχος δὲ μόνος ὑποϑαῤῥήσας ἔφη" εἰ μὲν δὴ Ὀδυσσεὺς ᾿᾿Ιϑακήσιος 
ἦλϑες, ταῦτα μὲν αἴσιμα εἶπες" οὐ ᾿ς ἐστιν ἀντειπεῖν" ἀλλ᾿ ὃ μὲν ἤδη κεῖται; ὃς αἴτιος ἔπλετο πάν- 

τῶν, ᾿αἰντίνοος" οὗτος γὰρ ἐπίηλε rae ἔργα, οὔ τι γάμου τόσσον χεχρημένος, «AX ἄλλα φρονέων, τά 20 

οἱ οὐκ ἐτέλεσε ϑεός. ποῖα δὴ ἄλλα; ὄφρα ᾿Ιϑάκης κατὰ δῆμον βασιλεύοι αὐτὸς, ἀτὰρ σὸν παῖδα κατα- 

719 χτείνειε λοχήσας, οἷα δηλαδὴ βασιλειῶν. νῦν δ᾽ ὃ μὲν ἐν μοίρῃ πέφαται, ἤτοι δεόντως πεφόνευται" 

0 

3o 

40 

σὺ δὲ φείδεο λαῶν σῶν, μονονουχὶ λέγων, ὅτι σαυτὸν βλάψεις τοὺς σοὺς ἀνελών. xai οὕτω μεταστατικῶς 
λαλήσας καί τι καὶ ἱκετεύσας ἐπάγει" ἀτὰρ ἄμμες ὕπισϑεν ἀρεσσάμενοι κατὰ δῆμον, ὅσσα TOL ἐχπέπο- 
τὰι καὶ ἐδήδοται ἐν μεγάροισι, τιμὴν &ugig ἄγοντες ἐειχοσάβοιον τἕχαστος, χαλκόν τὲ χρυσόν τὲ ἅπο- 30 
δώσομεν, εἰσόκεν, ἤγουν ἕως ἂν, σὸν zio ἰανϑῇ" πρὶν δ᾽ οὔ τε νεμεσσητὸν χεχολῶσϑαι. καὶ οὕτω μὲν 
ὃ Εὐρύμαχος μεγαλοπρεπῶς τὸν Οδυσσέα ὑπέρχεται. ᾿Οδυσσεὺς δὲ, Εὐρύμαχέ, φησιν, οὐδ᾽ εἴ μοι 
πατρώϊα πάντ᾽ ἀποδοῖτε, ὅσσα τε νῦν ὑμῖν ἐστὶ καὶ εἴ ποϑεν ἄλλ ἐπιϑεῖτε, οὐδ᾽ ἂν οὕτω χεῖρας ἐμὰς 

λήξαιμι φόνοιο, πρὶν πᾶσαν μνηστῆρας ὑπερβασίην ἀποτῖσαι. εἶτα ἔργον ἀνδρείου καὶ ϑαῤῥαλέου ἀνδρὸς 
ποιῶν ἐπάγει" νῦν ὑμῖν πάρα κεῖται ἢ παράκειται, ἐναντίον ἠὲ μάχεσϑαι ἢ φεύγειν, ὃς ἂν ϑάνατον *zai 4o 
Κῆρας ἀλύξῃη" ἀλλά τινα οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὄλεϑρον. (Vers.36.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ δήμου 
ἀπὸ Τρώων δι᾽ ἐχφόβησιν τῶν μνηστήρων παρέῤῥιπται ἐπὶ ἀναμνήσεν τῆς αὐτοῦ ἀνδρείας. ἄλλως γὰρ 
οὐκ ἀπὸ δήμου Τρώων ἥκει Ὀδυσσεὺς ἄρτι, ἀλλ ἀπὸ μακρᾶς πλάνης. Τὸ δὲ κατεκείρετε ἐπαινεῖται 
τοῖς παλαιοῖς, οἵ φασιν ὡς οὐκ ἂν ἐμιξαντικώτερον ἡ λέξις μεϑερμηνευϑείη. ( Vers. 58.) Τὸ δέ, γυναιξὶ 
δμωαῖς τοὺς μνηστῆρας παρευνάζεσϑαι βιαίως, δμωὰς γυναῖχας ῥυστάζεσϑαι ἀεικελίως πρὸ τούτων ἔφη. 
γυναῖκες δ᾽ ἐνταῖϑα δμωαὶ κατὰ τὸ φύσει σημαινόμενον τῆς γυναικὸς, ἤγουν ϑήλειαι ἄνϑρωποι. ἐφεξῆς 
δὲ εὐϑὺς ἐν τῷ, ὑπεμνάασϑε γυναῖχα. τὴν ὑπὸ ἀνδρὶ λέγει. ἔστι δὲ τὸ ὑπεμνάασϑε ἀντὶ τοῦ ὑπούλως 
καὶ ψευδῶς καὶ οὐ χατὰ νόμον ἐμινηστεύεσϑε, ὡς περ καὶ τὸ δμωαῖς παρευνάζεσϑε ἀντὶ τοῦ παρὰ τὸ 
*üfov συνεχοιμᾶσϑε. Ὅρα δὲ καὶ ὡς μνησϑεὶς ᾿Οδυσσεὺς τῆς γυναικὸς σιωπᾷ τὴν τοῦ φίλου υἱοῦ ἐπι- 50 
βουλὴν καὶ οὐκ ὀνειδίζει καὶ δι᾽ αὐτήν. ἐπειδὴ, φασιν, ἴσως εἰς τοῦτο διανοεῖται ὡς προεπιβεβουλευμένοι 
ἠμύνοντο. ἔφη γάρ που ὃ Τηλέμαχος, ὅτι πε ἐρήσομαι εἴ πως ὑμῖν χακὰς ἐπὶ Κῆρας jio. πρὸς δὲ τὸ 
τοιοῦτον (AO ἐ ἔφη περὶ Avrivoov νῦν Εὐρύμαχος, ὅτι οὗτος ἐπίηλε τάδε ἔργα, ἤγουν οὗτος αἴτιος τῶν 

παρόντων χαχῶν, κατηγορίαν ἐνιστῶν ἐπ᾽ ἀκροαταῖς τοῖς ἔτι ζῶσι χατὰ τοῦ μηδὲν ἀντιλέγειν ἔχοντος. 
(Vers. 39.) Τὸ δὲ, μήτε ϑεὸν δεδιέναι μήτ᾽ ἀνϑρώπων νέμεσιν ὑφορᾶσϑαι., ἀπονενοημιένων πάϑος 
ἀνδρῶν. (Vers.40.) Τὸ δὲ, οὔτε τινὰ χατόπισϑε VÉLLEGLV ἔϑεσϑε, ἀλλαγὴν ἐποίησε σχήματος" ἣν 

γὰρ ἀχόλουϑον ἄλλως εἰπεῖν" οὔτε ϑεὸν δείσαντες οὔτε ἀνθρώπων νέμεσιν ϑέμενοι, κατὰ νοῦν δηλαδή. 
( Vers. 45.) Εν δὲ τῷ, Ὀδυσσεὺς ᾿Ιϑακήσιος, περιττὸν τὸ ᾿Ιϑακήσιος καὶ εἰς οὐδὲν χρήσιμον εἴρηται, 

οἷα συγκεχυμένου τοῦ Εὐρυμάχου καὶ μὴ φιλοχρινοῦντος λόγου ἀχρίβειαν. ( Vers. 51.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, 
ἄλλα φρονέων, πολλὴν πάνυ ἔχον διαφορὰν πρὸς τὸ ἀλλοφρονέων, ὃ πρὸ τούτων ἐπὶ τοῦ "lgov 
εἴρηται. τοῦτο δὲ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων Oud πολλῶν, ἐφ᾽ ὧν διαφορὰ τοῦ συνϑέτως ἢ διαλελυμένως λαλεῖν. 

(Vers. 55.) ᾿“ρεσάμενοι δὲ καὶ ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ κἀρέσαντες, φιλιωϑέν τες, ἄρϑμιοι γενόμενοι, ὃ ὅ περθο 
προδεδήλωται. ( Vers. 56. ) Τὸ δὲ ἐδήδοται τὰ παλαιὰ ὑπομνήματα Arrizóv εἰναι φασὶ παρακείμενον 
ἐκ τοῦ ἐδῶ ἐδοῖς, ὡς ὑμῶ ὁμοῖς, ἵνα γίνοιτο οὕτως" ἐδῶ ἐδώσω ἤδοκα xci 4ττιχῶς ἐδήδοχα, ἐξ οὗ τὸ 

ἐδήδομαι. ἐδήδοται. ἄλλως μέντοι ἔγνωσται εἰναι παρακείμενος τοῦ ἔδω βαρυτόνου ἡκα καὶ Δττικῶς 

ἔδηκα " εἰτα πλεογασμῷ τῆς δὸ συλλαβῆς, ὡς ἂν ἔχοι τρίτον τόπον συλλαβικὸν συατελλώμεμον, ἐδήδοκα. 
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ἐξ οὗ παϑητιχὸς παρακείμενος ἐδήδομιαι. καὶ ἔστιν ὅμοιον τὸ ἐδήδοχα πρὸς τὸ ἄγω ἄξω ἦχα ἄγηχα καὶ 
101 πλεονασιῷ ἀγήοχα. ὃ δέ γε κανονίσας τὸ ἐδήδοκα "ἐκ τοῦ ἐδῶ ἐδήσω, ὅϑεν ἡ ἐδητὺς, ἤδηκα, καὶ πλεο- 

γασμῷ τῆς δὸ συλλαβῆς καὶ συστολῇ τῆς ἀρχούσης ἐδήδοκα, ὅϑεν τὸ ἐδήδομαι, εὐανάτρεπτον μὲν οὐδέν 
τι γράφει, οὐκ ἀφίησι δὲ καϑαρῶς ἠἡττικίσϑαι τὴν λέξιν. (Vers. 57.) Τιμὴν δὲ τὴν ποινὴν λέγει, ἧς 

τὸ ποσὸν ἐνταῦϑα δυσφράστως ἔχον συγκέχυται διὰ πολλῶν ἀορίστων αἰτιατικῶν, τοῦ ὅσσα ἐχπέποται 
χαὶ ἐδήδοται, τοῦ ἐειχοσάβοιον. τοῦ χαλκὸν, τοῦ χρυσόν. ἔχει γὰρ τὸ χωρίον ἀμφιβολίαν ἐπιτηδευτὴν, 
ὥς που xci ἐν ̓ Ιλιάδι τὸ, νῆα ἅλις χρυσοῦ xci ὀργύρου. ἄδηλον γὰρ καὶ ἐνταῦϑα, εἴτε ἰδίᾳ ἕκαστος 
ἀνὰ εἰχοσάβοιον χαλκοῦ ἀποδώσει. xci αὖϑις ἀνὰ εἰχοσάβοιον χρυσοῦ, εἴτε καὶ ἄλλως ἰδίᾳ μὲν ἕχαστος 

ὡρισμένον τι εἰχοσάβοιον, δι᾽ οὗ ἢν βόας εἴχοσι κτήσασϑαι, ἰδίᾳ δὲ χαλκὸν καὶ χρυσὸν ἀορίστως. καὶ 

τὸ ἕκαστος δὲ ἀμφίβολόν τι ἔχει. οὐκ εὔδηλον γὰρ εἴτε ἕκαστος τῶν ὅλων μνηστήρων, εἴτε καὶ ἕκαστος 10 

τῶν ᾿Ιϑαχησίων μόνων μνηστήρων. χαὶ τὸ κατὰ δῆμον δὲ οὐ πάνυ δῆλον, εἰ καὶ τὸν ἐν ̓ Ιϑάκῃ δῆμον 

πάντα εἰς ἀπόδοσιν τιμῆς συνεισάγει Ligéueyoc, ὡς καὶ ἐχείνων δῆϑεν πταιόντων, χαϑά mov προ- 

10 δημηγορήσας ἐνέφηνεν ὃ Ty* λέμαχος ἐρεϑίξων τὸν δῆμον εἰς τὴν χατὰ τῶν μνηστήρων ἄμυναν. δοκεῖ 

δὲ ἀμφιβύλ ὡς οὕτω λαλῆσαι ὃ Τὐρύμαχος, oUy' οὕτω κατὰ δόλον ὡς διὰ σύγχυσιν λογισμοῦ. ( Vers, 58.) 

"Ioréov δὲ ὅτι ἔχει ϑεραπείαν ἡ " τοιαύτη ἀμφιβολία τὸ, εἰσόχε σὸν κὴρ ἰανϑῇ. ὕπως γὰρ ἂν xoi νοοῖτο 

7 ῥηϑεῖσα τιμὴ, εἰς τοσοῦτον ὅμως αὕτη γενήσεται, ἕως ἄν, φησιν, ἀγαπήσῃς τὰ δοϑησόμενα. δύναται 774 

δὲ ἄλλως τιμὴ ἐνταῦϑα νοηϑῆναι καὶ τὸ παρὰ τοῖς ὕστερον λεγόμενον τίμημα, ἵνα λέγῃ Εὐρύμαχος ὡς 

τιμησόμεϑα τὰ δαπανηϑέντα ἰδίᾳ καὶ χωρὶς ἕκαστος, ἄγοντες ὡς ἐν συναλλαγῇ χαλκὸν χαὶ χρυσὸν χατὰ 
τὸ ἀνάλ 07V ἕως ἂν τὸ σὸν zio ἰανϑὴ. ἡ δὲ τοιαύτη τιμὴ καὶ τῖμος λέγεται κωμικώτερον, ὡς «Τογγῖνος 
δηλοῖ, ὁμοίως τῷ, χολὴ χόλ 0g, ὠνὴ vog καὶ τοῖς τοιούτοις. μνηστέον δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ “παλαιᾶς naga- 20 

δόσεως, ἐχϑεμένης ὡς ἡ μὲν εὐχλεὴς τιμὴ παράγει τὸν ἐπίτιμον, ὅς ἐστιν ὃ ἔντιμος: ἡ δὲ ἕ ἑτεροία τὸν 

ἐπιτίμιον. ὃ δέ ἐστιν € ἐπιζήμιος καὶ ἐπίπλ κτος. ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὸ ἐπιπλήξειν i ἐπιτιμήσειν. φαμὲν , χαὶ ἐπι- 

τίμησον. τῷ δεῖνι ἀντὶ τοῦ ἐπίπληξον. καὶ vorréov ἐκεῖϑεν ὅτι τοῦ ἐπιτίμιος ἀρσενικοῦ ἔστιν οὐδέτερον 
τὸ κοινῶς λεγόμενον ἐπιτίμιον. ἵνα ἢ , ὡς πὲρ ἐγκώμιος λόγος παρὰ Πινδάρῳ πολλαχοῦ χαὶ ἐγχώμιον 

20 ἀπ᾿ αὐτοῦ, ᾿σύγγραμμα δηλαδὴ!, οὕτω καὶ ὃ ἐπιτίμιος ἀνὴρ καὶ τὸ ἐπιτίμιον πρᾶγμα ἢ λόγιον. Τὸ δὲ 

ἀποδώσομεν χρεωστικὴν δηλοῖ ἔχτισιν. ἀφ᾽ ἧς χαὶ ἡ ἀνωτέρω ῥηϑεῖσα τιμὴ ἐν τῷ, τιμὴν ἀμφὶς ἄγοντες. 

διαφορὰ γάρ τις τοῦ ἀποδοῦναι καὶ τοῦ δοῦναι ἐν ἄλλοις δεδήλωται. (Vers. 61.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ εἴ μοι 

πατρώϊα πάντ᾽ ἀποδοῖτε καὶ τὰ ἑξῆς, οὐ πολλὴν ὑπερβολὴν ἔχει. Σημείωσαι ; γὰρ ὕτι τὴν ὑπερβολὴν 

τῶν δόσεων τῇ ̓ Ιλιάδι μάλιστα ἐχαρίσατο, ἔν τε ἄλλοις καὶ μάλιστα ἐν οἷς φησὶν ᾿ἀχιλλεὺς μὴ ὧν ἐξελ- 

ϑεῖν εἰς πόλεμον οὐδὲ εἰ τόσα καὶ τόσα πάμπλειστα λάβοι. ἐνταῦϑια δὲ τῇ τῶν προσώπων ποιότητι 3o 

συμμετριάζει xci τὸ ὑπερβάλλον τῆς δόσεως. Τοῦ δὲ πατρώϊα ἑρμηνεία τὸ, ὕσσα τε νῦν, καὶ τὸ, εἴ 
ποϑεν ἰλλα. ἵνα λέγῃ πατρώϊα μὴ τὰ περιελϑόντα ἐκ πατέρων τῷ Ὀδυσσεῖ, ἀλλὰ τὰ τοῖς μνηστῆρσι 

πάλαι ποτὲ πατρῷα, καὶ οὕτω παράγοιντο οἱ τρεῖς χρόνοι, ὃ πρῴην, ὃ νῦν καὶ ὃ εἰσέπειτα, ὡς 
φαμένου τοῦ Ὀδυσσέως μὴ ἂν καταλλαγήσεσϑαι τοῖς μνηστῆρσιν , οὐδ᾽ εἴ περ τὰ ἐχ πατέρων αὐτοῖς 

προσόντα δοῖεν, μήτε & νῦν ἔχουσι, μήτε ἅ περ εἰσέπειτα κτήσονται. (Vers. 62.) Τὸ δὲ ἀποδοῖτε 

χαὶ τὸ ἐπιϑεῖτε συγκοπή ἐστι τοῦ odi χαὶ ϑείητε, ὧν τρίτα τὸ ἀποδοῖεν καὶ ἐπιϑεῖεν. ( Vers, 63. ) Τὸ 

30 δὲ, χεῖρας ἐμὰς λήξαιμι, τουτέστι "παύσω φόνοιο, ἐντελῶς ἐρράσϑη. ἡ γὰρ χοινὴ διάλεκτος ἀρκεῖται 
λέγειν λήξαιμι φόνοιο, τουτέστι παυϑήσομαι. ( Vers. 65. ) Τὸ δὲ, viv ὑμῖν παράκειται ἐναντίον ἠὲ 
μάχεσϑαι ἢ φεύγειν, ὃ δὴ πρὸς ἐναντίους ἐκφόβησίς ἐστιν ἀπό τινος ϑαῤῥαλέως ἔχοντος, φιλοσόφως 

εἴρηται. ἐναντία γὰρ ἀλλήλοις τὸ μάχεσϑαι χαὶ τὸ φεύγειν. ( Vers. 67.) Σημείωσαι δὲ ὅτι, ἐπεί περ 40 

εἰκὸς ἦν ἐνταῦϑα τοὺς μνηστῆρας εἰπεῖν ὡς αἱροῦνται οὐ μάχεσϑαιν ἀλλὰ γεύγειν, ἐπάγει ᾿Οδυσσεὺς ὦ ως 

οὐχ ἔσται οὐδὲ τοῦτο ὑμῖν. φησὶ γάρ" ἀλλά τιν᾽ οὐ φεύξεσθαι ὀΐομαι αἰπὺν ὕλεϑιρον. εἰ “γὰρ, act 
" Avrivoog οἷα καὶ στρατηγὸς προκατῆρχε τοῦ ληΐξεσϑαι, ἀλλ 0 Ev “ὐρύμαχος οὐχ ἀντιβαίνων ἐχείνῳ ὑπο- 

στρατη γεῖν ἐδόχει. ἀκολούϑως δὲ καὶ οἱ λοιποὶ τούτοις ἑπόμενοι στρατός τιβ ἦσον αὐτοῖς" εἰχότως ἄρα 

πάντες ὀλοϑρευϑήσεσϑε, (Vers. 68 — 88. ) Ὅτι Ὀδυσσέως ἐχρήναντος ἑαυτὸν καὶ ἀπειλησαμένου, 

4oTOv μὲν ἄλλων μνηστήρων αὐτοῦ λύτο γούνατα "καὶ φίλον jrog* Εὐρύμαχος δὲ, ἀρετῇ γὰρ ἦν ὡς 
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ἐῤῥέϑη ἔξοχος, ποιεῖ τὸ ἐγχωροῦν; καὶ στρατηγικῶς ϑαῤῥύνων ἐχείνους φησίν" ὦ φίλοι, οὐ γὰρ σχήσει 
ἀνὴρ 00: χεῖρας ἀάπτους. ἀλλ ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον ἐύξοον ἡδὲ φαρέτρην, οὐδοῦ ἀπὸ ξεστοῦ τοξάσεται, 

εἰσόχε πάντας ἄμιμε κατακτείνῃ. ἀλλὰ μνησώμεϑα χάρμης" φάσγανά τε σπάσασϑε καὶ ἀντίσχεσϑε τραπέ- 
Lag àv ὠκυμόρων σχεδιάζοντες αὐτὰς ὡς εἰς ἀὀπίδας. ἄλλως γὰρ ἀσπίδες αὐτοῖς οὐκ εἰσίν. ἐπὶ δ' αὐτῷ 

πάντες ἔχωμεν ἀϑρόοϊ, εἴ πως αὐτὸν οὐδοῦ. ἀπώσομεν ἡδὲ ϑυράων, ἔλθωμεν δ᾽ ἀνὰ ἄστυ, βοὴ δ᾽ 5o 
775 ὠκιστα γένοιτο. οὕτως. ἂν τάχα νῦν ὕστατα τοξάσαιτο. καὶ οὕτω μὲν ὃ τῶν" μνηστήρων περιλειιρϑεὶς 

ἀρχὸς Εὐρύμαχος πρόμαχος παραϑαῤῥύνων. ἐλλόγως εἰς μάχην αὐτούς. καὶ ἅμα ἐρύσας φάσγανον ὀξὺ 
χάλκεον ἀλτο ἐπὶ τῷ Ὀδυσσεῖ σμερδαλέα ἰάχων. ὃ δ᾽ ὁμαρτῇ δῖος ᾿Οδυσσεὺς ἰὸν ἀποπροϊεὶς, ἤγουν ἀπὸ 
τόξου ἢ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προπέμψας, βάλε στῆϑος παρὰ μαζὸν, ἐν δέ οἱ ἥπατι πῆξε ϑοὸν βέλος " ἐκ δ᾽ ἄρα 

10 χειρὸς φάσγανον ἧκε χαμᾶζε, περιῤῥηδὴς δὲ τραπέζῃ κάππεσε δινηϑεὶς ἢ ἰδνωϑείς" ἀπὸ δ᾽ εἴδατα 

χεῦεν ἔραζε; τὰ ἐπὶ "τῇ τραπέζῃ, 0 καὶ ᾿Αντίνοος ἐποίησε, καὶ δέπας ἀμφικύπελλον" ὃ δὲ χϑόνα τύπτε Go 
μετώπῳ, ϑυμῷ ἀνιάζων" ποσὶ δὲ ϑρόνον ἀμφοτέροισι λακτίζων ἐτίναξε" κατ᾽ ὀφϑαλμῶν δὲ ἔχυτ᾽. 
ἀχλύς. Καὶ ὅρα ὡς πλείων ἡ διασχευὴ τοῦ xarà τὸν Εὐρύμαχον σφαδασμοῦ ἤ περ τοῦ. "κατὰ τὸν ᾿ἀντί-1920 
voov, φιλοτιμησαμένου τοῦ ποιητοῦ πλεῖόν τι φράσαι εἰς τὸν xci πλεῖόν ἀνδρισάμενον. κεῖνται οὖν ἰδοὺ 
οἱ τῶν μνηστήρων ἀρχοὶ οἱ τῇ κατ᾽ ἀνδρίαν ἀρετῇ ἔξοχοι. φρούδου τοίνυν τοῦ ἐξ αὐτῶν ὄντος κακοῦ, 
μείων λόγος τῶν λοιπῶν. (Vers. 70.) Ὅρα δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς ἐκ τοῦ yap συνδέσμου ἀρξά- 
μένος ἐν τῷ, οὐ γὰρ σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας, ἀποδίδωσι τὴν ἔννοιαν usta τρεῖς στίχους, εἰπὼν συνήϑως; 
ἀλλὰ μνησώμεϑα χάρμης. πολλαχοῦ γὰρ ὃ ἀλλᾷ σύνδεσμος ἀποδοτικὸς κεῖται, *ürs καὶ ἀντὶ τοῦ δὴ 10 
λαμβάνεται. Τὸ δὲ σχήσει ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ ἐφέξει, κωλύσει. Εἷς ἔπαινον δὲ ἀγαϑοῦ τοξότου παρῳδη- 

20 ϑήσεται τὸ, οὐ y&Q σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας ἐπεὶ ἔλλαβε τόξον χαὶ ἑξῆς. ( Vers. 74.) Τὸ δὲ, ἀντίσχεσϑε 
τραπέζας (Ov, ἀντὶ τοῦ προβάλλεσϑε ἄντα ἢ ἄντην καὶ ἐξεναντίας τῶν βελῶν ἔχετε δίκην ἀσπίδων, ὡς: 

710 εἴρηται. Τὸ δὲ τραπέζας πιϑανῶς ἔχει διὰ τὸ πολλαχοῦ. δεδηλῶσϑαι ἑκάστῳ τῶν μνηστήρων παρακεῖ- 
σθαι τράπεζαν. (Vers. 75.) 1ὺ δὲ, eni δ᾽ αὐτῷ πάντες ἔχωμεν, χρήσιμον εἰς τὸ, δαιμονίη.» vi μου 
ἐπέχεις; δῆλον y& ὅτε καὶ sivo ταυτόν ἐστι τῷ, τί δή, ποτε κατ᾽ ἐμοῦ ἔχεις ; τουτέστιν ὁρμᾶς; ἐλαύ- 20 
verc. .- (Vers. 85.) ἽἬπατι δὲ τὸ βέλος ἐμπήγνυται; οἰχείως ἴσως διὰ τὸ τοῦ Εὐρυμάχου κατ᾽ ἔρωτα ἐπι- 
ϑυμητικόν" ἤδη γὰρ οἱ τῆς Πηνελόπης ἐκέλοντο αὐτὴν Εὐρυμάχῳ γήμασθαι. οὕτω καὶ ᾿Αντίνοος βάλλε: 
ται τὸν λαιμὸν, εἴποι ἄν τις, διὰ τὸ φάγον καὶ λαίμαργον. Πολλοῖς δὲ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι ὁ ποιητὴς μέρη 
βλάπτει σώματος ἀναλόγως οἷς ἐπλημμέλουν, ὡς ἐχεῖ σεσημείωται. βλάσφημος γοῦν τις γλῶσσαν βάλλε- 

ταὶ, ἑτέρῳ δέ τινι διὰ δωροδοκίαν χεῖρες τέμνονται. (Vers. 84.) 1Πεκριῤῥηδὴς δὲ ὃ ἐῤῥαντισμένος So 

So αἵματι, ὡς ἀπὸ. τοῦ ῥἄζω, πεῤὶὲ οὗ προείρηται" οὗ δεύτερος ἀόριστος ἔῤῥαδον" ὅϑεν ὁ περιῤῥηδής. 
εὕρηται δὲ καὶ ἀμφιῤῥηδὴς ἐν ῥητοριχῷ λεξικῷ καϑ' ἑμοιότητω τούτου λεχϑέν. (Vers. 86.) Τὸ δὲ, 
χϑόνα τύπτε μετώπῳ, ἐπὶ Αμφινόμου ἐρεῖ, (Vers. 94:) χϑόνα δ᾽ ἤλασε παντὶ μετώπῳ, ὃν μετ᾽ ὀλίγα qure 
Ὀδυσσέως ὁρμήσαντα μετὰ ξίφους, εἴ πώς οἱ εἴξειε ϑυράων, ἔφϑη Τηλέμαχος κατόπισϑε βαλὼν χαλκηρεῖ 

δουρὶ ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήϑεσφιν ἔλασσεν. Ἔνϑα καὶ ὕρα τὴν ᾿Ομηρικὴν δεξιότητα" πρωτο- 

πειρος γὰρ ὧν πολέμου ὁ “παῖς οὔτε ϑαῤῥεῖ μάχην ἀντιμέτωπον, ἀλλ᾽ ἐνεδρευτικῶς βάλλει κατόπισϑε. áo 

καὶ βαλὼν δὲ ἀπόρουσε λιπὼν δολιχόσχιον ἔγχος αὐτοῦ iv ᾿ἀμφινόμῳ, οὐκ ἂν ἀπεοικὼς πάνυ ῥεψάσπι- 
δος, εἴ γε καὶ αὐτὸς λιπὼν ἔγχος ἀπόρουσεν, οἷα δείσας μή τις ἔγχος ἀνελκόμενον ἢ ἐλάσῃ, τουτέστι 
κεντήσῃ, φασγάνῳ ἀΐξας, ἢ προπρηνέϊ τύψας, τουτέστι καταφερῆ. πληγὴν ἐπενεγκών. δῆλον δὲ ΘῈΣ 
ἐν τῷ προπρηνέϊ λείπει τὸ χειρί; ἄλλως γὰρ οὐκ ἔστι καταστῆσαι τὸ νόημα ὡς χρή. (Vers. 99.) Ὅρα 

4ο δὲ ὅτι τε τὸ ἀπόρουσε εὐσχημόνως εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἔφυγε διὰ τὸ ἀφο" πλισϑῆναι, καὶ ὅτι ξίφη πάντες 5o 

εἶχον οἱ μνηστῆρες, φοροῦντες αὐτὰ κατὰ ἔϑος καὶ αὐτὸ ἀρχαῖον, ὡς μυριαχοῦ δέδεικται. ( Vers. 99.) 

-eqahig δὲ, οὐ μὴν πόῤῥω δειλιας καὶ τὸ μετὰ τὴν πληγὴν τοῦ ᾿“μφινόμου τὸν Τηλέμαχον μάλα "sa 

φίλῳ πατρὶ ἀγχοῦ ἱστάμενον συμβουλεύσασϑαι σάκος οἴσειν τῷ πατρὶ, ὡς προπαρηγγέλϑη, καὶ δῦο 

δοῦρε, καὶ κυνέην «--ἀγγῳλχον, καὶ αὐτὸν ἀμφιβαλεῖσϑαι, δοῦναι δὲ καὶ τῷ συβώτῃ καὶ τῷ υβουκολῳ 
ἄλλα. - ( Vers. 104.) τετευχησόοι.. γάρ. φὴσιν, ἄμεινον. οὕτως ἐφευρετικὸν ἡ ἀνάγκη, xo ἣν ἐπινοεῖ- 

ταν σωτηρίαν ὃ "παῖς ἑαυτῷ τε xcl τῷ πατρὶ κυ τοῖς δούλοις. διὸ καὶ ὃ πατὴρ προτρέπων ἐϑέλει 60 
Couwzxr. rx Opvss. Tow. II. Mm 
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ταχῦναι αὐτὸν τὸ ἔργον, ἕως μοί: φησιν γ"ἀμύνεσϑαι πάρα, τουτέστι πάρείσιν OlGTOL' μή 7H ἀποχι- 

γήσωσι ϑυῤάων μοῦνον ἐόντα... (Vers. 106.) Kei ὅρα ὡς ἡ δειλία τοῦ: παιδὸς ἀσφάλεια γέγονεν αὐτῷ 
1921τε καὶ τῷ "πατρὶ καὶ τοῖς δούλοις. ἐντεῦϑεν γὰρ ἀφορμῆς, δοϑείσης ιὡπλίσϑησαν «καὶ εἰς ἔργον ἠρτύ: 

γναντο." "Moines δὲ ῥῆμα φράσει, ze, ποιητικὸν δὲ ὅμως, τὸ τετευχῆσϑαι, διαφορὰν ἔχον πάνυ 

πολλὴν πρὸς τὸ τεῦξαι' ' αὐτὸ μὲν χὰρ χατασχευήν τινα δηλοῖ, τὸ δὲ τετευχῆσϑαι ὅπλισιν. ( V ers, 103;) 

᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ » περιϑέσϑαι. ὅπλα νῦν μὲν ἀμφιβαλέσϑαει: Adyety: μετ᾽ ὀλίγα. δὲ καὶ" περιβαλέσϑαι," τι 
(Vers. 116.) Ὅει ὄφρα uiv: τῷ, Οδυσσεῖ' ̓ ἀμύνεσϑαι ἔσαν fo, τόφρα μνηστήρων ἕνα eie βάλλε τιτῦ- 

cxóusvoc, οἱ δ᾽ ἀγχηστῖνοι ἔπιπτον. αὐτὰρ ἐπεὶ λίπον ἰοὶ ὀϊστεύοντ᾽ ἄναχτα, τόξον μὲν πρὸς σταϑμὸν 
εὐσταϑέος “μεγάροιο ἔχλινεν ἑστάναι πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα. ( Vers. 121.) " Ev9o σημείωσαι ὅτι 
ἐνώπια λέγει τοὺς ἑχατέρωϑεν.τῆς εἰσόδου τοίχους. πάντως" γὰρ ὃ πρὸς τῇ quc dorauevog: χαὶ μὴ ἐϑέ- a0 

λων αὐτῆς ἀποστῆναι ἐκεῖ που" ἐκ πλαγίων: τὸ τόξον ἀνέκλινε xol οὐ πρὸς τῷ μυχῷ τοῦ ἀνδρῶνος, τῷ 

10 ἀντιχρὺ τῆς εἰσόδου. ἐχεῖνος yàp τοῖς 'μνηστῆσσιν ἐξ ἀγάγκης εἴχετο. καὶ οὕτω μὲν ἀνέκχλίνε τὸ τόξον 

ὃ ἐδυσσεθξινν 6v Ea 122.) αὐτὸς δὲ τοῦ λοιποῦ ὑπλίξεται. 0. χαὶ διασκευάξει ὁ ὁ ποιητὴς" φράζων, χαϑὰ 

καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι; Ori δηλαδὴ ἀμφ᾽ ὥμοισι σάχος θέτο τετραϑέλυμνον, 0 ἐστι τετράϑετον, τετράπτυχον" 
χρατὶ δ᾽ im ἐρϑίμῳ χυνέην εὔτυχτον ἔϑηκεν, ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος χαϑύπερϑεν ἔνευεν, εἵλετο 
δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω χεκορυϑμένα χαλκῷ ἃ δὴ πάντα ἐκ τῶν τῆς ᾿Ιλιάδος ἐνταῦϑα παρατέϑεινται. 
( Vérs.126—— 138. ) Ὅτι “ὀρσοϑύρη: ivre Oc mapa ud ποιητῇ ϑύρα τις ἐπίσημος ὑψηλοτέραν moóg- 

βάσιν. ἔχουσα; εἰς" ἣν οὐχ᾽ οἷόν vs ἢν ἀνελϑεῖν τινὰ μὴ διὰ χλίμακος ἥ ἴσως ἢ ἄλλως πῶς ἀνορούσαντα 

καὶ ἀναϑορέ vrc εἰς αὐτήν. ὅϑεν καὶ ὀρσοθϑύρη, ἐχαλεῖτον ἤγουν. ipo: εἰς ἣν ὄρνυταί, τὶς. ϑέλων ἰδεῖν 777 
eife, 3 δὲ τοικύτη σύνϑεσις zai τὴν ὀρσύδραν: παρήγαγεν, ὀπὴν ἐκείνην, δι᾿ ἧς ὄρνυται ὕδωρ ὑψοῦ. 20 

τινὲς δὲ τὴν ὀρσοϑύρην ἐχτομάδα ϑύραν ἡρμήνευσαν, δι᾽ "s εἰς. ὑπερῷον. ἀναβαίνουσιν ὁ ρούοντες ἐπὶ 3h 

αὐτῆς. εἴη δὲ ἂν αὕτη, ὁποία 3j καταῤῥάσσουσα χλιμάχων ἄνω, καὶ δι᾿ αὐτὸ λεγομένη κοινῶς χαταρά- Ut) 

«The. 'τέως μέντοι τὴν Üyuijoverv ταύτην στοχάξονταί͵ τίνες ἱὲν" γωνίᾳ ἐκ δεξιῶν εἶναί τῷ: ̓θδυσσεῖ lores 
μένῳ ἐπὶ τῆς φλιᾶς χαὶ τοξεύοντε," οὖσαν ἔν τινί διαχώρῳ τοῦ τοίχου στενωτάτῳ. ἔφερε" δὲ 7 τοιαύτη 

39 ὀρσοϑύρη τὸν ἀνελϑόνκτα εἰς: αὐτὴν ἐπὶ τὰς μετὼ "τὸν moódouov ϑύρας τῆς αὐλῆς," 76 τὰς 'πύλαξ 

δεσμῷ. (Ame Φιλοίτιος ἐπέδησε, xci iab λαῦραν, ;TOVTÉOTL δημοσίαν: στενωπὸν, περὶ" ἧς "Led: ἐφεξῆς 

δηϑήσεται. ταύτην δὴ τὴν ὀρδσοϑύρην᾽ τὴν; ὡς εἰκὸς, φωταγωγὸν, ἄλλως γὰρ οὐκ ἂν προχύπτειν χρή 

aeu ἡ ὀρσοϑύρη ἣν ὡς ϑύραν σανίδες εἶχον εὖ ἀραρυῖαι,, ἐπεὶ καὶ πᾶσαι ϑύραι ὡσεπιπολὺ σανίδες 
εὖ ἀραρυῖαι λέγονται, κελεύει ᾿Οδυσσεὺς τὸν. Εὔμαιον φράζεσθαι μίαν. μόνην ἔχουσαν: ἀφορχὴ», οἵαν 
ἑνὶ μόνῳ «διεξοδευθῆναι διὰ τὸ ἄγαν στενώτατον, καὶ διατοῦτο xci ὑπὸ ἑνὸς μόνου ἀλκίμου. δυναμένην $0 

φυλάττεσϑαι. δέδιε “γὰρ μεμνημένος 6 Οδυσσεὺς τῆς τοιαύτης ὀρσοϑύρης, μή τις ἀναδραμὼν ἐχεῖ καὶ 

ἐκβοήσας a ἀνεγείρῃ, τὴν πόλεγ.. χαὶ οὕτω μὲν Ὀδυσσεὺς. εὖ εἰδὼς. xe e καὶ ὅτε τῷ υἱῷ ἐν τοῖς ἀγροῖς 

ἐγ νωρίσϑ' nh ἀνεμνήσϑη, πολλὰ ἔχεϊν οἴκαδε ὕπλα καὶ προησφαλίσατο τὴν ἐκείνων ἐν ϑαλάμῳ ἀπόϑεσιν. 
ἐπεὶ δὲ ovx ἀπεικὸς τὸν αὐτὸν νοῦν ἅμα εἰς διαφόρους ἐλϑεῖν, ἔδει δὲ χαὶ τὸν Ὀδυσσέα φανῆναι 
μάτην εὐλαβ βούμενον, ἀναμιμνήσκεται. ἅμα τῆς ὀρσοϑύρης zc μνηστὴρ 0 “]γέλαος, καὶ ὀτρύνει. ἄνα- 

βῆναι τινὰ εἰς αὐτὴν χαὶ βοὴν ϑέσϑαι χατὰ τοῦ Ὀδυσσέως δηλαδή. Μελάνϑιος μέντοι οὐ δυνατὰ 
οταῦτα εἶναι φησὶ διά τε τὸ ἐγὰ γὺς τῆς ὑρσοϑύρης τὰς τῆς" "αὐλῆς εἰναι, ϑύρας χαὶ διότι ἀργαλέον τὸ 

στόμα τῆς λαύρας i, ἤγουν ὃ πρὸς τὴν ὀρσοϑύ von ἄγων στενωπός" ὡς ἕνα τινὰ. ἐκεῖ στῃϑένταιϊ δύνασϑαν 

πάντας ἐρύχειν. χαὶ οὕτως ἐναγώνιόν τι πρᾶγ μα ὃ ποιητὴς ὑπολαλήσας zai αὖϑις αὐτὸς παύσας. δεξιῶς 

τὸ τοιοῦτον, τὸ ἐντεῦϑεν ὡς εὐχὸς μηχανῴμενος ἀξιόλογον μάχην συστήσασϑϑιαι, ὡς μηδὲν μέγα ὃν, εἴ 4o 
περ ἔνοπλοι οἱ περὶ ᾽Οδυσσέα ἀύπλοις τοῖς μνηστῆρσιν ἐπιϑέμεγοι περιεγένοντο; ποιεῖ τὸν δοῦλον ͵]ελάν- 
eo ὁ ὑπισχνούμενον ἠρεμαίᾳ, ὡς εἰχὸς, φωνῇ ἐνεγκεῖν αὐτοῖς τεύχεα ἐχ ϑαλάμου, ἅ 7C οἴεσθαί — 
ἔνδον χαταϑεῖνοι τόν τε Ὀδυσσέα: "αὶ τὸν υἱόν." καὶ ποιεῖ; οὕτω. "καὶ ἀναβὰς! ἐς θαλάμους ᾿δδινῆος eva 
ῥῶγας μεγάροιο: δώδεκα μὲν σώχεα ἔξελεν, ἤγουν ἐξείλετο; ἐπελέξατο’ τόσσα. δὲ δοῖφο καὶ τόσσας zvyéag 
χαλκήρας ἱπποδασείαρο! 'χαὶ οὕτως ὁπλίζονται χαὶ οἱ" Ἡνηστῆρες" v» dvair-e ἰσχυρὸς πόλεμος. προέβη 
δ᾽ ἂν 10^ χαχὸν χαὶ εἰς. πλέον, e μὴ προεμηξϑεύσενόο Θουσσεύρ; ἐλθὼν yap «ide tío τὸν Meine o 
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ὃ δοῦλος ἐπειρᾶτο. ἀγαγεῖν "καὶ ἕτερα τεύχεα τοῖς μνηστῆρσιν. ἁλοὺς δὲ πάσχει τὰ δηλωθϑησόμενα,.» ἐν 

τούτοις δέ φασιν οἱ παλαιοὶ καὶ ἑτέραν ὀρσοϑύρην εἰναι» δι ἧς ἀνελϑὼν εἰς τὸ ὑπε ocov. Ms Acy- 

*üiog ἀνείλετο τὰ ὅπλα, τεχμηράμενοι τοῦτο ix τοῦ, ὡς εἰπὼν “ἀνέβαινε. Μελάνϑιος ἐς θαλάμους: 4o 

ἔστι δὲ ἡ περὶ τῆς πρώτης ὀρσοϑύρης Ὁμηρικὴ φράσις αὕτη, ἀφηγουμένη συνήϑως ἐν τῷ ἀπὸ ῥήματος 

ἄρξασθαι i ὑπαρχτικοῦ". ὀρσοϑύρη "δέ τις ἔσκεν EU evi τοίχῳ" ἀχρότατον δὲ πὰρ᾽ οὐδὸν ̓ δὐσταϑέος ^ 

μεγάροιο g» δὸὺξιέ ἐς λαύρην, σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι, ἢ καὶ ἄλλως, σανίδες δ᾽ ἔχον ἐντὸς ἢ ἔνδον, 

ἐίσαι. τὴν δ᾽ Ὀδυσσεὺς φράξεσϑαι ἀνώγει, δῖον ὑφορβὸν, ἑσταότα ἄγχι αὐτῆς" μία δ᾽ οἴη γίνετ᾽ ἐφορμή: 
τοῖς δ᾽ ᾿ΑἸγέλαος μετέειστεν " ὦ φίλοι, οὐκ ἂν δή "ue ἀν᾽ ὀρσοϑύρην ἀναβαίη χαὶ εἴποι λαοῖσι, βοὴ 

δ᾽ ὥκιστα γένοιτο; τῷ χε τάχ᾽ οὗτος ἀνὴρ. νῦν ὕστατα τοξάσαιτο. χαὶ 0. Μελάνϑιος, ὡς τἐῤῥέϑη; 
10 χωλύων φησίν" Οὔ πὼς ἔστ᾽, “ἀγέλαξ “Διοτρεφές" ἄγχε γὰρ αἰνῶς αὐλῆς καλὰ ϑύρετρα xal ἀργαλέον ' 

στόμα λαύρηξ᾽ xci κεν εἷς πάντας ἐρύχοι ἀνὴρ, ὅστ ̓ ἄλκιμος ej. (Vers. 126.) "oréov δὲ Ori παλαιῶν 

τινῶν λεγόντων ἐνταῦϑα, ὡς ἐν τῷ τοῦ οἴκου ἔναντι τοίχῳ ϑύρα nv, à ἧς εἰς τὸν ϑάλαμον ἢν ἄνα: 

βῆναι Ὁ “φαίνεται ὡς ἢ αὑτὴ ὀρσοϑύρη ἐπιτηδεία ἣν xci βοὴν ἐχεῖϑεν γενέσϑαι καὶ ἀναγαγεῖν εἰς τὰ 

ὅπλα. ἐπεὶ ovv αὕτη ἀσυντελὴς ἢ ἣν εἰς τὸ πρῶτον, χρησιμεύει λοιπὸν étg τὸ δεύτερον. xci ἀναβὰς δι 
αὐτῆς ὃ Διηελάνϑιος φέρει τεύχεα. “δοχεῖ δὲ κρεῖττον ear, δευτέρων τινὰ ᾿ὀρσοϑύρην; ὧὡξ ἐῤῥέϑη; 50 
γοῆσαι, δι᾿ ἧς ἀναβὰς ὃ ΜΜελάνϑιος ἐποίησε τὸ ZGXOV. ᾿Ἱστέον: δὲ ὅτι ἔϑους OvrOg Ὁμήρῳ χατὰ ποσᾶ 

τινὰ διὰστήιίατα στρυφνότερην γϑάζειν x&P συναγεῖν" xa οὕτω ἐξ ὑπτιότητὸς τὸν ἀκροατὴν &g ἐγρή- 

γδρσιν, τοιοῦτον ἐστὶ καὶ τὸ κατὰ τὴν ὀρσόϑύρην, εἰς 0' καὶ παταγραφῆς ἐδεήθησαν οἱ richtet, 

δχηματίζοντες ποῦ ὀρσοϑύρη! καὶ ποῦ ὃ ϑάλαμος, καὶ τὰς ῥῶγας: τοῦ οἴχου χαὶ τὴν αὐλὴν καὶ τὰ λοιπὰ, 

20 ὡς ἐν τοῖς τῶν ἀντιγράφων ἀχριβεστέροις κεῖται. ἀρκεῖ, δὲ ὅμως αὶ τὰ ῥηθέντα παραστῆσαι τὴν τοῦ 

χωρίου, ὡς δυνατὸν, ἔννοιαν. ( Vers, 144.) Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτι τὸ περὶ τῶν δώδεκα σακχέων καὶ τὸ 

ἐφεξῆς ᾿Αρίσταρχος ἀϑετήσας κεχίαχεν,. ἀδύνατον εἰναι εἰπὼν τοσαῦτα βαστάσαι ἄνϑρωπον: ( Vers. 128.) 

"ario: δὲ στενὴ ὁδὸς, ἄμφοδος,᾽ Qu Jig λαδὲ ῥέουσιν ἤτοι φέρονται. Ov; φασὶ," καὶ διάλαῦυρος ὃ ἐν 
τῷ πέραν τῆς ἀμφόδου οἰχῶν Ζαὶ oiov ἀντίϑυῤος. "Ev δὲ ῥητδρικοῖς λεξικοῖς “φέρεται χαὶ ὅτι λαῦρα 

gj ἀμκάρα καὶ ὅτι λαῦραι ῥύμαι, χῶμαι, στενωποὶ, ὑπόνομοι: σύνϑετον δ᾽ ἐξ τῆς λαύρας καὶ ἡ 6n005- 

σιλαῦρα, τουτέστιν ἣ πόρνη, λεγομένη οὕτω παρὰ τὸ διατρίβειν ταπολλὰ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἢ Χαὶ δημοσίῳ 
συμιπλέκεσϑαι, ὡς φασιν oi παλαιοί. τὸ "γὰρ σποδεῖσϑαι καὶ ἐπὶ μίξεως τίϑεται. διὸ ἡ αὐτὴ καὶ χαμαι- 60 
τύπη λέγεται ὃ ὁμωνύμως τῷ κατ᾽ αὐτὴν στρώματι" ἔτι δὲ xài λεωφόρος" ἀχολούϑως δὲ καὶ πανδοσία" 

zat χαλκιδίτις δὲ διὰ τὸ &UTeAS; φασι, τοῦ διδομένου νομίσματος. εἰ δὲ χαὶ πολύνμνος, ὀλλὰ τοῦτο 

80 σὲμνότερον δῆϑεν πόρνης ἐπίϑετον διὰ τὸ αὐτῆς περιώνυμον. φορτιχὸν δέ: γε ἢ μανιόχηπος, 0 δηλοῖ 

778 τὴν μδμηνυῖαν περὶ κῆπον τὸν χατ᾿ αὐτὴν, ὃς τὸ παιδογόνον σημαΐνει. εἰ δὲ. χαὶ λούπα ἡ αὐτὴ, O πέρ 
ἐστιν "Ιταλικῶς λύχαινα, διὰ τὸ ἁρπαχτιχὸν, xai ἀναᾶσε ἰσίφαλλος. χαὶ μύζουρις διὰ τὸ μυζοῦν οὐρὰν, 

0 ἐστι ϑηλάζειν, καὶ ἀνασύρ Neo χαὶ σατύρα, χαὶ εἰλίπους, καὶ γεγωνοχώμη. χαὶ τοιαῦτα τινὰ ed 922 

τοσοῦτον εἰρήσϑω. «Δαύρας δὲ χρῆσις χαὶ παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ ἐν τῷ, λαῦραν ἀντεσχεύαζε στενὴν 

τινα οὖσαν καὶ πλήϑουσαν τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν. εἶεν δ᾽ ἂν τοιαῦται λαῦραι καὶ οἱ ἐν ταῖς πόλεσι s 

idis ἔμβολοι. ( Vers. 143.) ife δὲ μεγάροϊο, δίοδοι, ῥήγματα, θυρίδες, ϑηλυκῶς ἀπὸ τοῦ ó08 

ῥωγός᾽ αὐτὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ἡ ῥήσδω ῥήξω. τινὲς δὲ ὁὐδετέρως τὸ ῥῶγας ἐνόησαν ὡς τὸ κῶας. Ort δὲ ἐν τῷ, ἀνὰρ 

ῥῶγας, διπλάζουσι τινὲς τὸ ἀμετάβολον, καϑᾶ' που χαὶ ἐν τῷ κατὰρ ὁόον καὶ ἐν ἑτέροις ὁμοίοις, ἔστιν 

ex τῶν παλαιῶν ἃ ἀντιγράφων ἀναλέγεσϑαι. am ὧν Wie χαὶ ὅτι, ὥς duro σπάνια τὰ εἰς € ἐξ, χρὲξ, ἐπίτεξ, 

4o λέλεξ τὸ διὰ τοῦ y κλιϑέν, οὕτω χαὶ τὰ εἰς oi, aros, Bot, ὁὼξ, ὃ καὶ αὐτὸ διὰ τοῦ γάμμα χλίνεται-. 

τούτων δὲ σύνϑετα πολυπτὼξ χαὶ ἀποῤῥώξ. εἰσὶ δὲ τοιαῦτα χαϑ' “Ἡρωδιανὸν χαὶ ἀπὸ τοῦ τρώγω P UPII- 

iux χυαμοτρώξ. οὕτω δὲ σπανίζεται xol τὰ εἰς of διὰ τοῦ ὁ μικροῦ, φλὸξ διὰ τοῦ γάμμα, 

xoi πρὸξ 4cX Καππάδοξ, Qv χλίσις διὰ τοῦ χάππᾶ. ὃ δὲ ταῦτα πὰραδιδοὺς χαὶ τὰ εἰς e$ Ἀεῖς δύο 10 

μόνα περιγράφει. EE 79e αἰγὸς, xal Oocit Θφαιχός. ὑποτέεταχται γάρ, got, τὸ ἰῶτα τῷ bu et εἰ 

μὴ συνεκφωνεῖταί, ὡς δηλον £x τοῦ ΘΕ προ LE Θρηΐκεον καὶ τῶν ὁμοίων. τὸ μέντοι γύναιξ πλαγίαν' 

μὲν ἔχει, εὐθεῖαν δὲ οὐ" ἡ συνεπιλείπει χαὶ ἡ ἐντελὴς κλητική. τὸ τ αὶ γύναι, καϑὰ καὶ τὸ Ζεῦ ἄνα, 

m 2 
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: c ^3 ^. 
ὃ τοῦ t4 (αν; ὦ Ü Ü ers, 147 — 156.) Ὅτι τῷ Ὀδυσσεῖ λείπεται διπλοὺ TOU κατὰ ἀναλογίαν; ὡς πολλαχοῦ femineo "€ ud rs ̂ P mbar mis 

) J λον ἦτορ, ὦ vg ἴδε. τεύχεα, xad. ἐῤῥέϑη, τι θᾶς, λύτο γούνατα καὶ φίλον 2100, ὡς περιβαλλομένο; Θρέρδυταυνχδου dia ταῦτ i ferie 
ὲ δοῦ ὶ 1 2$. μέγα. δ᾽ αὐτῷ φαίνετο ἔργον. καὶ ἣν ἀληθῶς ὕτον, ; 

ἀμξημησησον pla d deae E oM κακόν" ὑποπτεύει δὲ xci τὸν δελανϑέα, καὶ 
^ κα , i vVELV. αὐὑτοις πολὲμ | b Ji^ τὰς γυναῖκας ἐποτρύνι Um τὸν 3 
ous jv i (gy τῷ υἱῷ. ὃ δὲ giv, αὑτὸς ἐγὼ τόδε γ᾽ ἤμ- Ἵ U D ἴ vig. .ὁ δὲ, ὠπάτερ, φησὶν, Ἐὸ / ἐνταῦϑα. καὶ ἐκλαλεῖ τὴν ὑποψίαν τῷ vie 7 : 20 "64V; Acvet e Ju 31.5 L , » , E "72 Susie dn. ϑύρην. ᾿ ὑδέ τις ἃ ü ἐστιν ἀνϑομολόγησις, ὅς, φησι, 4 s &AÀog αἴτιος. ὃ δὴ πταίσματός , 960. φησι, Fadia, βροτον, οὐδὲ τις ὃ ΝΕῸΣ - MES ὃν δὲ oxonóg ἦεν. ἀμείνων" ὃ καὶ παροι- ὡς ἃ ii : λίνας, τουτέστιν ἀνοίξας. τῶν δὲ καὶ παροι πυκινῶς ἀραρυῖαν κάλλιπον cyx - : apt ei Went. 

py s indsiy ἂν ἐπὲ τῶν ἐχόντων προσεχτικωτέρους ἐχϑρούς. Ὅρα δὲ τὰ τυχηρὰ qus liit —- 
: 10 ὃ )g.3j , ϑευσάμενος. δειλιάσαν γὰρ ἤδη, Ux ἃ 'yrgoi "ue ὃ συνετὸς ἤμβροτε μὴ προμηϑευσάμ ; » ἤδη οὐκ &V.rig προΐδοιτο.. Τηλέμαχος γὰρ | ΜΆ. δὲ E: ee 

: nv igi 9. zat. Fs . (gera δὲ ouo ὃ ἐπιμηϑεὺς TO. 
; Ἢ E . : ἄϑετο τοῦ δέοντος. 7 ὸ 

o EAS Meier γος πον M ἄμε € ὁ πατὴρ ἐν Ἰλιάδι τόξῳ πλήσσει τοὺς ἵππους tot 
* , B ' p Sera ) ἐν i & TY 

]:cseig a ee Do e e - beers iM... “Τὸ δὲ ἀνακλῖναι. ἐπὶ ϑυρῶν ἀνοίξεως καὶ 779 
, » ΕῚ , 4 ] 1 - E 

QULWCCM nonton μα 3. dade job imd ὑλλ ἴϑι, OU Εὔμαιε, ϑύρας ἐπίϑες ϑαλάμοιο, Diet χεῖται" ᾧ ἀντί )6 ἵναι. διὸ ἐπάγει" ἀλλ ἴϑι, 1 * ἐν Ιλιάδὲ κεῖται " ᾧ ἀντίϑετον τὸ ἐπιϑεῖ , Suo bist 
ἡ καὶ πάλιν ἐ σιν 0. Vers, 151.) Ὅτι πολεμούμενός τις ὑποβο ἢ γυ ἔστι κλεῖν ; σιν ὅπλα. ( Vers. 151. ] τουτέστι κλεῖσον, μὴ καὶ πάλιν ἐκφορηϑῶ V GEB | toss rit ma 

Ὁ» € ἰχεῖν TO. D. ux LA Ind 7 ων ἐν ἑποτρύυγει πόλεμον ἢ χαχον. 7tQOTUEQ γ Áo κῶν ἔχει εἰπεῖν τὸ, 3] μάλᾳ δή, τις ἐν μεγάροισι γυναικῶν ἣμ i à es MOS τοῦ 
δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ qv, ὡς καὶ πρὸ τούτων ἀλλαχοῦ. € ers, 2n Hivic, Et 
Tulenázor ἃ fei ly τὸ t ἔνϑια ἣν τὰ ὅπλα, φράσεσϑαι δὲ εἴτε γυνή τις τάδε Τηλεμάχοι ἀπελϑεῖν καὶ κλεῖσαι μὲν τὸν ϑάλαμον, ἔνϑα ἣν τὰ ὅπλ ; φράσε Mash a ric 
δέζει εἴτε ἃ Μελανϑεύρ" αὐτὸς, yàp ὃ Τηλέμαχος ἀπελϑεῖν ἐκεῖ ὀκνεῖ λιπὼν τὸν πατέρα,. va «ai ὃ ῥέξει εἴτε ὃ Μελανϑεύς" αὐτὸς y 49.0; ^ ttu "Ey ὡς Ao elawdiits dot ROS RON AREEER Mag γραφὴν ἀποίσεται" καὶ γνοὺς ὃ αὐτὸς, δηλαδὴ ὕμαιος, ὡς D. μανῶν E inia ie τὰ 

7e, ἔι ἐλι ἴ ὶ f 1, ἐρωτᾷ τὸν Ὀδυσσέ ) λέγει, ἔρχεται εἰς ϑάλαμον οἴσων καὶ ἕτερα τεύχεα καλὰ , &p (ihi Per pem pee 
: : ἐδὲ ἀγάγῃ, wai i ἢ πολλὰ Eng. . : 50 χρείσσων γένηται, ἢ "ἐνθάδε ἀγάγῃ»; wa ὑπερβασίας ἀποτισῃ $ Decr ipeo 

δὲ, ἀξιομάχους ἑαυτὸν χαὶ τὸν viov μόνους κατὰ τῶν μνηστήρων ptr m doe - xps 

ας ποιῇ t τοῦ t i ὁδας «καὶ ysipa αὶ λαμον ϑόντας ποιῆσαι οὕτω κατὰ τοῦ, δϊελάνϑου. ἀποστρέψαντε. πόδας. jn ze ape. Ded πόκον 
cavi 7 ) ; 2 qve βαλέειν, σανίδας δ᾽ ἐκδῆσαι ὄπισϑεν. σειρὴν, δὲ πλεκτὴν ἐξ αὑτοῦ dex vw. ret eoe 

: T j t ζωὸς ἐὼ : 7 zn. (Vers. 179. ] πελάσαι τε δοχοῖσιν, ὥς κεν δηϑὰ ζωὸς ἐὼν χαλέπ᾽ ἂἀλ $0 πάσχῃ ᾷ $ wá il EE 

: E ) ; ὲ ὁ μὲ v Ἀχά ; : θο εἰς ϑϑάλαμον ἔλαϑον τὸν Μελάνϑιον. καὶ ὃ μὲν ϑαλάμοιο HBXON ERG τεῦ en — 
0 ἕ , χὴν ἑκάτερϑ. x σταϑμοῖσι μένοντε. εἰσελϑεῖν γὰρ οὐκ ἐχρῆν, μὴ "τὰς τω δ᾽ ἕσταν λόχου δίκην ἑχατερϑὲ παρὰ σταϑμ μένοντε B Wessaleioa pense s 

ἔνοπλος διεχρύγῃ, ὡς δὲ ὑπὲρ οὐδὸν ἐχεῖνος ἔβαινε τῇ ἑτέρῃ μὲν χειρὶ φέρων x wa es 
[4 ΄ ΄ x , , M* c ^ € ys χου ἰζων 0 ἕε - B 195 ϑἑτέρῃ σάκος εὐρὺ γέρον πεπαλαγμένον &* Cn, decorem ἥρωος μὲ ; ἢ & , gon ka e i e sr 
jeqei δ᾽ ἐλέ ἱμά ; ὃς οὐ Ü λανϑεὺ ῥαφαὶ δ᾽ ἐλέλυντο ἱμάντων. ( Vers. 187.) ὡς οὖν ταῦτα ὁ M: εὺς pee iNUolbee n opmn 
χεῖρες͵ ἀχρεῖαι πρὸς μάχην, ἐπαΐξαντες. οἱ σύνδουλοι εἶχον as τε εἴσω 5 eee inei 

P » , - H , ee » vi. i εὖ d βάλον ἀχνύμενον κῆρ. σὺν δὲ πόδας χεῖράς τε δέον ϑυμαλχέϊ δεσμῷ, ^ μ re Mer ἐξονεν E 2xfisunmy [23 ἧς" σειρὴν δὲ πλεχτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντες ἔρυσαν ἂν ; j , 
PME oli i cie *d ys V ig δεσπόταις ἔχϑιστος, ὃ συβω- 

n » X32 Y ' , "" : , ; 10 ( Vers. 195.) Καὶ ὅρα διαφορὰν δούλων, "εἴ γε Μελάνϑιος μὲν, οὕτω τοῖς eiiim se. urs 
της δὲ καὶ ὃ βουχόλος λίαν ἀνάπαλιν, ὃ δέ ys  ὕμαιος καὶ ἐπισκώπτων pi τη Melanie 

U ] μά t ja "ἢ à μαλαχῇ κα ( Vers, 198.) viv uiv δὴ μάλα πάγχυ, Μελάνϑιε, νύχτα φυλάξεις, εὐνῇ ἐνὶ μ μὰ μὲ E 
“ : , 3 ; , , n , , - Y É : j ἔοικεν" οὐδέ σε ἠριγένεια λήσει ἐπερχομένη χρυσόϑρονος, ἡνίκ᾽ ἀγινεῖς atyeg pu ΝΕ "e E 
0 συβώτης, ὡς οἷα φιλοτιμουμένου τοῦ ηελανϑέως ἕωϑεν ἄγειν καρ, adag e : am pe 

u ΕἸ 7 Sof - i ἢ e ^ "i ἀτασϑάλοις. (Vers. 165.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τοῖς ῥηϑεῖσιν εὑρίσκεται ὁ P 9g yup de 

E ὃν ἐν τῷ εἰπεῖν, ὅτι κεῖ α αὐτοὶ, ἔ : χοινοποιούμενος ἔπαινον δεσποτιχὸν ἐν τῷ εἰπεῖν, ὅτε κεῖνος ἀνὴρ, ὃν οἰόμε ΚΟ ἴα eager κεν 
ὅτι γὰρ χεῖνος ἀνὴρ ἤγουν ὁ Μελανϑεὺς αἴτιος τῆς τῶν ὕπλων ἐπασρήδερει pen eR : oup ; ; ELLE. ἄνα ; UE 206 δ᾽ αὐτὸς δὕμαιος, χαϑάπερ δούλη τις ἐν Dae ἁπλοϊκῶς ὀνομάζει TQ». Me » m » WM στὸ » , , e 1 ai " NT e Ζ : ἄνωγας ἀληϑέα μυϑηήσασϑαι, οὕτω χαὶ αὑτὸς τὸν δεσπότην πρὸς ὄνομα s eec Eu Δ , * , » pel LI T » * , » * " v ω [ , τιαδῃ, πολυμήχαν" Ὀδυσσεῦ, ὡς οἷα ἕνα γύας ὧν χαὶ TéTGOGy H$JOG δα dira Ms e Mi Boe. bt τῶν: e 3 Pei : αἰδεῖσϑαι αὐτὸν εἶπεν ὀνομάζειν. ( Vers, 147.) ὥρα δὲ xoi ix T Y io -— pe 

Y , ΕΝ * - ἢ οὖν Ἢ E 
ἦτορ Ὀδυσσέως, ὡς ἴδε TOUS μνηστῆρας τετευχημένους (ὙΕ75,17 
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δοῦρα τινάσσοντας, καὶ ἄλλως δὲ οὐκ εὖ τὴν μάχην μεταχειριζομένους, περιφρονεῖ, ὥστε καὶ ϑαῤῥεῖν 

μόνος αὐτὸς μετὰ καὶ Τηλεμάχου σχήσειν αὐτούς. διὸ καὶ στείλας τὸν Εὔμαιον καὶ τὸν Φιλοίτιον κατὰ 

τοῦ Μελανϑέως μονοῦται μετὰ τοῦ παιδὸς, χαὶ oi μνηστῆρες πίπτουσιν ὑπ᾽ αὐτοῖς. (Vers. 167.) 

Κρείσσων δὲ καὶ ἐνταῦϑα ὁ ἐπικρατέστερος καὶ γενναιότερος, ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων ἐφάνη. (Vers. 168.) 

Τὸ δὲ, ἀποτίσῃ ὑπερβασίας πολλὰς, ὅσας οὗτος ἐμήσατο σῷ ἐνὶ οἴχῳ, καλὸν ἐπί τινος ῥηϑῆναι πολλὰ 

πταίσαντος. (Vers.174.) Τὸ δὲ, εἰς ϑάλαμον βαλεῖν, καὶ σανίδας ἐκδῆσαι, καὶ εἰς κίονα ἐρύσαι, 

xai πελάσαι δοκοῖς, πάντα προσταχτικῶς νοοῦνται ἀντὶ τοῦ, βάλετε, ἐχδήσατε. ἐρύσατε, πελάσατε. 

"Ἰστέον δὲ καὶ ὕτι τὸ, σανίδας ἐκδῆσαι ὄπισϑεν, ὑστερολογικῶς κεῖται, ἤγουν κατὰ τρόπον πρωϑύ- 

στερον. οὗ γὰρ μετὰ τὸ σανίδας ἐχδῆσαι. τουτέστι ϑύρας, κρεμάννυται ὃ ΔΙελανϑεὺς, ἀλλὰ στρε- 

10 φϑεὶς χεῖρας καὶ πόδας καὶ σειρᾷ ἐκδεϑεὶς ἀπαιωρεῖται. καὶ οὕτως αἱ σανίδες ἐχδέονται. διὸ καὶ πρὸς 

ἑρμηνείαν καὶ σαφήνειαν πρόσκειται τὸ ὄπισϑε χρονιχῶς ἐν τῷ, σανίδας δ᾽ ἐχδῆσαι ὕπισϑεν., ἤγουν 30 

μετὰ τοῦ πάντα ὅσα χρὴ ἐπὶ τῷ διελανϑίῳ ποιῆσαι. διὸ καὶ πάντα ποιήσαντες οἱ δοῦλοι ϑύρην ἐπέ- 

ϑεντο φαεινὴν, ὡς ἐν τῇ συμπληρώσει τοῦ διηγήματος Ó ποιητής φησιν. ἔχει δὲ διαφορὰν τὸ ἐπιϑεῖναυ 

ϑύρας καὶ τὸ ἐκδῆσαι. τὸ μὲν γὰρ ἀντὶ τοῦ κλεῖσαι, ὡς εἴρηται, κεῖται καὶ μὴ ἐάσαι ἀναπεπταμένας, 

τὸ δὲ ἐχδῆσαι καὶ δεσμὸν ἐπιβληϑῆναι δηλοῖ. καὶ ἔστι τὸ σανίδας ἐχδῆσαι ὡς ἐκ μέρους δηλωτικὸν καὶ 

τοῦ ἐπιϑῆναι" οὐχ ἔστι γὰρ δεσμηϑῆναι ϑύρας μὴ πρότερον κλεισϑείσας. δῆλον δὲ ὅτι ταυτὸν ἐν τού- 

τοις σανίδας εἰπεῖν καὶ ϑύρας ἢ ϑύρην. οὕτω καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ τόξον Τηλέμαχος ἔκλινε κολληταῖς εὐξέ- 

σταῖς σανίδεσσι, τουτέστι ϑύραις. Σημείωσαι δὲ Urt τὸ τοιοῦτον πρωϑύστερον νόημα, ἴσως δὲ καὶ ἄλλα 

ὅμοια, βιωτικῶς ὃ ποιητὴς κατὰ σύγχυσιν διανοίας σχηματίζει, εἰχὸς βραχύ τι τοῦ ὅλου γοήματος ἐνθυ- 

20 μούμενόν τινα καὶ κατ᾽ αὐτὸ συμπεράναντα τὸν ὅλον λόγον, εἶτά τι προσενϑυμηϑῆναι καίριον χαὶ 

προσεπιβαλεῖν καὶ αὐτὸ καὶ οὕτως πρωϑυστέρως κατ᾽ ἀνάγκην εἰπεῖν. οὕτω μὲν καὶ νῦν Ὀδυσσεὺς νοεῖ 

μὲν πρῶτα, χρῆναι τοὺς δούλους εὑρόντας ἔξω που τοῦ ϑαλάμου τὸν Mav*Ó£a βαλεῖν αὐτὸν ὕπερϑεν 4o 

ἐς ϑάλαμον xci ἀποστρέψαι μὲν χεῖρας καὶ πόδας, ἐχδῆσαι δὲ τὰς ϑύρας καὶ ἀναχωρῆσαι" εἶτα 

προσεπιλογισάμενος δέον εἶναι καὶ ἐκκρεμασϑῆναι αὐτὸν παραγγέλλει καὶ τοῦτο. ἔστι τοίνυν τὸ εὐϑὲς 

οὕτως" ἀποστρέψαντες πόδας καὶ χεῖρας καὶ εἰς ϑάλαμον ὑψηλὸν ϑέντες" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ὕπερνϑεν" 

καὶ σειρᾷ ἐχδήσαντες καὶ ἀπαιωρήσαντες κλείσατε οὕτω τὰς ϑύρας. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι εὑρόντες τινὲς παρὰ 

“Ἡροδότῳ κείμενον τὸ, ζῶντα τὸν δεῖνα πρὸς σανίδα διεπαττάλευσαν, ἐβιάσαντο χἀνταῦϑα διμοιόν TL 

γοῆσαι καὶ ἐπὶ τοῦ, σανίδας δ᾽ ἐχδῆσαι ὄπισϑεν. οὐκ εὐοδοῦται δὲ τοῖς οὕτω νοοῦσιν ὃ λόγος, ἀλλὰ 

χρεῖττον ἐστὶ νοεῖν ἁπλούστερον αὐτὸ ἀντὶ τοῦ τὰς ϑύρας κλείσαντες ἐχδῆσαν αὐτὰς μετὰ ταῦτα. ᾿Ιστέον 

So δὲ ὡς περὶ τῆς xc “Ἡρόδοτον σανίδος φέρεταν ἐν ῥητοριχῷ λεξικῷ ὅτι σανὶς, ἐν ἢ τοὺς κακούργους 

ἔδουν. πρόσχειται δὲ ἐχεῖ τὸ, καὶ ἡ τὰς δίκας ἐχάραττον, ὡς ᾿Αριστοφάνης. (618. 175.) ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι τῶν σεσημειωμένων ὋὉμηρικῶν σπονδειακῶν ἤγουν δωδεχασυλλάβων ἑπτὰ ἐπῶν ἐστὶ καὶ ὃ προχείμενος» 

ἤτοι τὸ, σειρὴν δὲ πλεχτὴν ἐξ αὐτοῦ πειρήναντε, χαϑὰ καὶ τὸ; τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμβλήτην ἀλλή- 

λοιῖν, 0 xoi προδεδήλωται, καὶ τὸ, ϑώρηκας ῥήξειν δύων ἀμφὶ Ἀστήϑεσσιν. οὕτω γὰρ οἱ παλαιοὶ 50 

γράφουσι συναιροῦντες τὸ δηΐων εἰς δισύλλαβον. Σειρὴν δὲ πλεκτὴν εἶδός τι λέγει σχοινίου, ἴσως δὲ καὶ 

ἑἱμάντος, ὡς δηλοῦσιν οἱ παράσειροι ἵπποι καὶ οἱ ἀνασειραζόμενοι. ἐφυλάχϑη δὲ ἡ λέξις καὶ παρὰ τοῖς 

ὕστερον. σειραὶ τοίνυν ἐλέγοντό τινες πεπλεγμέναι διὰ σχοίνων, φυτῶν δηλαδή. ἐντεῦϑεν δὲ εἰλῆφϑαι 

δοκεῖ καὶ ἡ ἰδιωτικῶς σέρα ἡ τὰς ϑύρας κλείουσα, πάλαι μὲν σχοῖνος οὖσα, καὶ αὐτὸ εἰπεῖν σειρὰ πλεχτή" 

ὕστερον δὲ zcà ἐπὶ ξυλίνων μοχλῶν τῶν ἐντὸς παρανοουμένη ἢ) παραφϑειρομένη, ἵνα ἢ ὡς περ SUUS 

4o δέρη, οὕτω καὶ σειρὰ σέρα τὸ ἰδιωτικόν" καὶ τὸ κοινῶς δὲ λεγόμενον σειράδιον τῆς Ὁμηρικῆς ἐστὶ κομμῷ 

d σειρᾶς. Πειρήναντες δὲ ἀντὶ τοῦ περατώσαντες, ἐκδήσαντες. καὶ ἔστι τὸ, ἐξ αὐτοῦ πειρήναντες, 

σύστοιγον τῷ, ἐκ δ᾽ αὐτοῦ πείρατ᾽ ἀνήφϑω, 0 περὶ τοῦ Ὀδυσσέως που εἴρηται. πρωτότυπον δὲ τοῦ πει- 

ρηναντὲς τὸ περαίνω. (Vers. 176.) Κίονα δὲ κατὰ γένος ϑηλυχὸν καὶ γῦν ᾿Αττικῶς λέγει. uc ᾿Ἰωνικῶς, 

( Vers. 175.) To δὲ, ὥς χεν δηϑὰ ζωὸς ἐὼν ἄλγεα πάσχῃ; δηλοῖ τοῖς χακοπραγοῦσιν ἀγαθὸν. pos 

κακοῖς εἶναι τὸ ἀπαλλάττεσίλαι τοῦ βίου τάχιον" ὡς τό γε χαλεπὰ ἐπὶ πολὺ πάσχειν ζῶντα οἴκτιστον ἔστι. 

(Vers. 184.) Σάκος δὲ γέρον τὸ πάνυ παλαιὼν καὶ, ὡς εἰπεῖν, γηράσαν. ἅπαξ δὲ καὶ τοῦτο εἶπεν 60 
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ὃ ποιητής. λέγει δέ πού, φασι, χαὶ «Αἰσχύλος οὕτω τὸ γράμμα, οἷον, ὡς λέγει γέρον γράμμα, τουτέστι 
λόγος. λέγει δέ, φασι, xai Σοφοχλῆς πληϑυντικῶς, σὺ γὰρ γέροντα βουλεύεις, 1 ἤγουν παλαιὰ, ἀρχαῖα. 

Παυσανίας δὲ λέγει ὅτι γέρον ξύλον στυλίδι παραπλή notov ἔχον ue amv γεροντοειδῆ, πλαστὴν, γλυπτὴν, 

χαὶ χεῖρας ὡς Ἑρμοῦ τετραγώνου, ἐξ ὧν ἐχκρέματό, φησι, τὰ νηϑόμενα στυππεῖα' τὸ μέντοι γέῤδον τὸ 

ἐν δυσὶ ᾧ οἱ μεδ' Ὅμηρον γράφουσι. ἔστι δὲ, φασι; γέῤῥον ἀσπίς, πρόβλημα; ϑυρεός. εἴρηται δέ τι 

19240 αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ φραγμοῦ "τοιούτου ἡ λέξις καὶ σκηνῆς. 
Παυσανίας δὲ γράφει οὕτω" γέῤῥα, σχηνώματα, καὶ Ie goin ὅπλα, καὶ τὸ τῶν ἀνδρῶν χαὶ γυναικῶν 

μόριον, καὶ περιφράγματα. «Αἴλιος δὲ Διονύσιος, ὅτι "γέῤῥον xci οἱ περιπεφραγμένοι τόποι καὶ ἀσπίδες 
“Περσικαὶ ἐχλύ ὕγων καὶ οἰσύϊνοι. καλοῦσι δέ, φησιν, οὕτω οἱ κωμικοὶ καὶ τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, γυναικεῖον. "An 781 
δὲ 7 ξηρασία, ἡ roig μυδῶσιν ἐγγινομένη λευκότης, ὃ παλάσσων εὐρὼς, κατὰ στέρησιν τοῦ ζῆν" οὐ 10 

ζῶσι γὰρ τὰ ξηρανϑέντα. (Vers.185.) Τὸ δὲ χουρίζων ἀντὶ τοῦ νέος ὧν xoUpog. (Vers.186.) Ἐν 
δὲ τῷ, ῥαφαὶ δ᾽ ἐλέλυντο ἱμάντων, ἐλπίδας ὃ ποιητὴς ἀγαϑὰς ὑποβάλλει τοῖς περὶ τὸν Ὀδυσσέα, ὡς 
οὐχέτι λοιπὰ ὅπλα χρηστὰ ἐν τῷ ϑαλάμῳ κεῖνται ὡς χρήσασθαι αὐτοῖς τοὺς ἐχϑρούς. δώδεκα γὰρ 
σάχεα φϑάσας εἰσάπαξ ἐξελεῖν ὃ Μελάνϑιος νῦν ἕν μόνον φέρει καὶ αὐτὸ γέρον καὶ λελυμένον τῆς συν- 
δέσεως τῶν ἢ) τελαμώνων ἢ “ανόνων ἢ ὀχάνων, περὶ ὧν ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ. ἔστι δ᾽ ἐκ τούτων συναγαγεῖν καὶ 
ἑπτακαίδεχα κεῖσϑαι σάκεα ἐν τοῖς τοῦ Ὀδυσσέως, τὰ δυοχαίδεχα τῶν μνηστήρων, τὰ τέσσαρα τῶν 

10 ἀμφὶ τὸν Ὀδυσσέα, καὶ τοῦτο τὸ γέρον. (Vers. 188.) Τὸ δὲ κουρὶξ τῶν ἅπαξ μὲν πὰρ Ounoo ῥηϑέν- 
τῶν ἐστὶ καὶ αὐτὸ, δηλοῖ δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ νεανικῶς. καὶ γίνεται ἐκ τοῦ, ὡς ἐῤῥέϑη, κουρίξειν, 

οὗ μέλλων Δωριχὸς κουρίξω, καὶ ἐξ αὐτοῦ κουρὶξ τὸ, ἀνδρείως καὶ ὡς πρέπει κούροις. καὶ οὕτω μέν 
φῆσιν ὃ Κράτης. ᾿Αρίσταρχος δὲ ἀντὶ τοῦ ἐπιλαβομένους τῆς κόμης, ἵνα ἢ κατ᾽ αὐτὸν τὸ κουρὶξ &yri 20 

TOU ἐκ τῆς neq a js, ὡς εἴ τις εἴποι ἐκ τῆς κουρᾶς ἰδιωτικώτερον. ὁμοιοῦται δὲ τῷ τόνῳ πρὸς τὸ ἀπρὶξ, 
ἔτι δὲ χαὶ πρὸς τὸ ἀμφορὶξ, Ü 760 ἐκ TOU ἀμφορίξω γέγονε τοῦ παρηγμένου ἐχτοῦ ἀμφορέως. (Vers. 1 g5 5| 

To δὲ μάλα πάγχυ ex παραλλήλου δηλοῖ τὸ αὐτό. (Vers. 196. ) Τὸ δὲ; εὐνῇ ἐνὶ μαλαχῇ καὶ τὸ, ὡς σὲ 

ἔοιχεν, ἀστείως εἴρηνται, σχώπτοντος Εὐμαίου τὰς ἀγλαΐας τοῦ Μελανϑίου; ἃς φϑάσας αὐτῷ προσῶΣ 

γείδισεν. dig ἀχολούϑως αὶ εὐνῇ ἐν μαλακῇ ἄρτι χαταλέξεται ὡς αὐτὸν ἔοικε χοϊεαξεσϑαὶ ἐν τῷ 

ἀπαιωρεῖσϑαι. οὔτε γὰρ ἀέρος τι μαλαχώτερον οὔτε MeLavOio τῆς icu εὐνῆς πρεπωδέστερον: 

(Vers. 198.) Τὸ δὲ ἀγινεῖς ἀντὶ μέλλοντος χρόνου κεῖται τοῦ, ἄξεις, ἀγάγῃς. Ve 200.) 
20 “Ὅτι τιμωρίαν χαχοῦ τινὸς φράζει ἀνδρὸς τὸ, ὡς ὁ μὲν avOw λέλειπτο ταϑεὶς ὀλόῷ ἐνὶ δεσμῷ. 

( Vers. 203. 2 ἀνδρικῶν δὲ ἀνδρῶν ἔνδειξις τὸ, ἔνϑα μένος πνείοντες ἐφέσεασαν. Καὶ ὃ ὅρα τὸ ἐφέστα- 

σαν οὐχ ἀπὸ τοῦ ἔστην ἔστησαν" οὗ γὰρ ἂν ἐδασύνετο" ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ ἐφεστήκεισαν χατὰ συγκοπὴν 5o 

χαὶ τροπὴν τοῦ ἢ εἰς ἃ. (Vers. 205.) Ὅτι χαϑά περ ἐν ᾿]λιάδι, οὕτω χκανταῦϑα ϑελήσας ὁ ποιητὴς 
τῇ μάχη παρεισχρῖναι ϑεῖόν τι πρόσωπον, εἰ καὶ ἐχεῖ μὲν ἀναγκαίως mE διὰ τὸ πλατύτερον τῆς 

So μάχης, ἐνταῦϑα δὲ τοῦτό γε ἅπαξ λέγει, ὡς οἱ μὲν ἐπ᾿ οὐδοῦ ἐφέστασαν τέσσαρες, οἱ δ᾽ ἔντοσϑεν δόμων 

πολέες τε χαὶ ἐσϑλοί. τοῖσι, δ᾽ ἐπ᾿ ἀγχίμολον ἦλϑεν ᾿4ϑήνη Μέντορι εἰδομένη. ( Vers. 208.) καὶ Ὀδυσ- 

σεὺς φήϑη μὲν λαοσσόον εἶναι ova, ἐμφανιϑεῖσαν χατά τινὰ ϑείαν ἐνάργειαν, ὁποίας οἱ “Ελληνες 

ἐδόξαζον, ὡς πολλ αχοῦ φαίνεται, ὅμως δὲ λαλεῖ ὡς πρὸς Mévropa, 0 περ ἂν εἴπου τις δυσωπῶν φίλον 

ὁμήλικα ἐπὶ βοηϑείᾳ" Mévrop, ἄμυνον ἀρὴν, oat δ᾽ ἑτάροιο, φίλοιο, 0g σε ἀγαϑὰ ὁέζεσχον, 

oux; δέ μοι ἐσσί. Καὶ Ὀδυσσεὺς μὲν οὕτω, φϑάσας ἐχ μαχροῦ γνωρίξειν τὸν Μιέντορα, ὡς καὶ 782 
40 ἐδηλώϑη ἔνϑα ὃ Mévrop καὶ ὃ * A8 pone πατρῷον ἑταῖροι εἶναι τῷ Τηλεμάχῳ ἐῤῥέϑησαν. (VES 211.) 

μνηστῆρες δ᾽ ἑτέρωϑεν ὁμόχκλεον, λέγοντες διὰ τοῦ ᾿“γελάου ὅσα τις εἴποι ἂν χωλύων τὴν ἐκ φίλου ἐπι- 4o 

χουρίαν" μή σε ἐπέεσσι παραπείσοι μάχεσϑαι, ἀμυνέμεναι δέ οἱ αὐτῷ" ὧδε γὰρ ἡμέτερόν γε γόον τελέε- 

σϑαι ὀΐω, καὶ τὰ ἑξῆς. ἐν οἷς ὡς οὐ μόνον πατέρα χαὶ υἱὸν “τενοῦσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν Μέντορα. σῷ 

δέ, φ qo, αὐτοῦ χράατι τίσεις. ( Vers. 220.) ἀπειλοῦνται δὲ χαὶ χτήματα ὅσσα οἵ ἐσὲν τά τ ̓ ἔνδοϑὲ 
50 xai τὰ ϑύρῃφι, τοῖς τοῦ Ὀδυσσέως μεταμίξειν, χαὶ τὰ φίλτατα δὲ βλάγ':» καὶ μηδὲ τὴν MINE 

ἐάσαι ᾿ϑάκης χατὰ ἄστυ πολ εὐειν, ἀλλ ἀφορίσαι που εἰς γῆν λλοτρίαν καὶ αὐτὴν, ἴσως δὲ καὶ τοὺς 

παῖδας. (Wers.224.) ἐφ᾽ οἷς χολωσαμένη ᾿4ϑηνᾶ λαλεῖ τὰ ἐφεξῆς, πλαττομένη μὲν μυϑικῶς, νοου- 
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μένη δὲ καὶ νῦν ἀλληγορικῶς παρεῖναι τῷ Οδυσσεῖ ἐμφρόνως πάντα ποιοῦντι. ὧν χεφάλαιον τὸ ἐπ᾿ οὐδοῦ 
ἵστασϑαι καὶ μηδένα ἐᾶν ἔξω προβλώσχειν, ἀλλὰ ῥίπτειν ἔνδον τοὺς μνηστῆρας ὡς οἷα ϑρέμματα ἐν 
σταϑιμοῖς. οἱ καὶ πειρώμενοι ἐκφοβεῖν ἀπειλὰς οὐ. μόνῳ τῷ Οδυσσεῖ ἐπιῤῥίπτουσιν, 0 δὴ καὶ μόνον αὐτοῖς 
εὐχερὲς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅσοι περὶ αὐτόν: ἐφ᾽ αἷς ἀπειλαῖς ὡς εἰ καὶ λέων πληγαῖς ἐρεϑιζόμενος ÜÓva- Go 
σεὺς ἀνάπτει τὸν ἐν ἑαυτῷ ϑυμὸν, καὶ μνησάμενος ὧν περὶ Τροίαν ἐμόγησε καὶ ὡς εἰχὸς ἐχφωνήσας 
αὐτὰ καὶ εἰς τρανὲς, ὡς ἐχφοβῆσαι μὲν τοὺς μνηστῆρας, ϑαῤῥῦναι δὲ τοὺς περὶ αὐτὸν, πολλαπλα- 

σιάζει *Óu τῆς αὐτῆς νοερᾶς ᾿α΄ϑηνᾶς τὴν ἐν ἑαυτῷ ῥώμην. καὶ ἀνδριχώτερον μάχεται παραδείγματι1 955 
εὐγενεῖ καὶ μεγάλῳ προπαροξυνϑείς. (Vers. 226.) & μέντοι πλάττει τὴν μυϑικὴν ᾿4“ϑηνᾶν λέγουσαν 
πρὸς ἐρεϑισμὸν,, ταῦτα εἰσίν: οὐχέτι σοί y^, Ὀδυσσεῦ, μένος ἔμπεδον, οὐδέ τις ἀλκὴ, οἵη ὅτ᾽ ἀμφ᾽, 

10 “δλένῃ λευκωλένῳ εὐπατερείῃ εἴνάετες Τρώεσσιν ἐμάρναο νωλεμὲς αἰεὶ, πολλοὺς δ᾽ ἄνδρας ἔπεφνες ἐν 

αἰνῇ δηϊοτῆτι, σῇ δ᾽ ἥλω βουλῇ Πριάμοιο πόλις εὐρυάγυια. πῶς δὴ viv, ὅτε σόν γε δόμον καὶ χτή- 
μαϑ' ἱκάλνεις, ἄντα ψινηστήρων ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἴναι; ἀλλ ἄγε δεῦρο, πέπον, 'παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο xai 10 
ἴδε ἔργον, (Vers. 254.) ὄφρ᾽ εἰδῇς οἷός vor ἐγὼ εὐεργεσίας ἀποτίνειν" ὃ δὴ προσφυὲς ῥὁηϑῆναι πρὸς τοῦ 
βοηϑοῦντος τινὲ φίλῳ. καὶ λέγει μὲν οὕτως ἡ 4ϑηνᾶ. οὔ πω δέ, φησι, πάγχυ δίδου. ἑτεραλκέα νίκην, 
περὶ ἧς πολλαχοῦ κεῖται, ἀλλ ἔτ᾽ ἄρα σϑένεός τε καὶ ἀλκῆς πειρήτιζεν Ὀδυσσέως τε καὶ τοῦ παιδός. «οὐ 
γὰρ ἅμα λόγος ἐρεϑιστικὸς χαὶ εὐθὺς μέγα ἔργον, ἀλλ᾿ ὡς εἰχὸς μετὰ βραχὺ; ὅτε δηλαδὴ ἀναχωρήσει 
ἡ ̓ Αϑηνᾷ ἐκ μέσου, τουτέστι παύσεται μὲν ἡ βουλλὴ καὶ τὸ λαλεῖν τὰ πρὸς, ϑάῤῥος τυχὸν ἢ ἐκφόβησιν, 20 
γένηται δὲ τῶν ἔργων ὃ οὕτω λαλῶν: τηνικαῦτα γὰρ ἡ κατ᾽ αὐτὸν ἀρετὴ ἐκφαίνεται, πολλὰ δὲ τοιαῦτα 
καὶ ἐν τῇ ᾿Ιλιάδι ἐῤῥέϑη ἀλληγοριχῶς. καὶ τοιαῦτα μὲν" τὰ τῆς MO nvag. (Vers. 255.) ὁ δὲ Μέντωρ 

20 ᾿“λκιμίδης ἐνταῦϑα λέγεται, τουτέστιν ᾿Αλκίμου υἱός. διὸ καὶ τῷ ἰῶτα παραλήγεται ὡς ἀπὸ τοῦ ἄλκι- 

μος, οὐ μὴν ἐκ τοῦ μήδεσθαι, ὁποῖον ὃ Θρασυμήδης καὶ ὃ Διομήδης zai τὰ τοιαῦτα. ( Vers. 216.) 

"Ev τούτοις δὲ κεῖτωι καὶ τὸ χτεωμὲν ἀντὶ τοῦ φονεύσωμεν, ὕμοιον ὃν τῷ ἀφέωμεν καὶ φϑέωμεν καὶ 
783 εἰδέωμεν ὠντὶ τοῦ ἀφῶμεν καὶ φϑῶμεν καὶ εἰδῶμεν. φησὶ γάρ' ὁππότε xev τούτους χτέωμεν, πατέρ᾽ 102 

χἂὶ υἱόν. ἐξ οὗ δῆλον ὡς πρωτότυπόν ἔστι ῥῆμα κτῶ, οὗ τὸ ἐντελὲς κτέω, καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ᾽ zr£évo, 
| χαὶ ἐπενϑέσει τοῦ ἰὥτα κτείνω, ὁμοίως τῷ ἔω yo εἴνω τὸ καλύπτω, οὗ παράγωγον τὸ εἰνύω ἐν ̓ [λιάδι. 
"Ev δὲ τῷ, πατέρα καὶ υἱὸν, φαίνονται οἱ μνηστῆρες ἐν τούτοις τιϑέναι τὸ πᾶν τοῦ ἔργου, οἷα τὸν 

Ἐὔμαιον χαὶ Φιλοίτιον εἰς μηδὲν προλογιζόμενοι. οὕτω χαὶ ᾿4΄ϑηνᾶ σϑένεος, ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ ἀλκῆς πει- 
ρήτιζεν Ὀδυσσέως μόνου καὶ υἱοῦ. (Υ ετ5..521 7.) Ἔτι χεῖται ἐν τούτοις καὶ ἀποστατιχὸν σχῆμα κατὰ 

λόγον ϑάμβους τὸ, οἷα μενοινᾷς ἔρδειν ἐν μεγάροισιν, ὅμοιον ὃν τῷ οἷά μ᾽ "ἔοργας καὶ τοῖς τοιούτοις: 30 
$o (Vers. 518;) Τὸ δὲ; σῷ αὐτοῦ χράατι τίσεις, ἀντὶ τοῦ τῇ σῇ xe «An ἀνταποδώσεις, ἤγουν τῇ ζωῇ 

σου ζημιωθήσῃ καὶ, ὡς οὕτω φάναι; κεφαλικῶς τιμωρηϑήσῃ. πῶς δὲ ἐσχημάτισται τὸ, σῷ χράατι; 

προδεδήλωται. καὶ οὐκ ἔστιν ἐντωῦϑα πλεῖόν τι εἰπεῖν ἢ μόνον ὅτι τὸ, σῷ αὐτοῦ χράατι, καινῶς ἐσχη- 

μάτισται. τὸ γὰρ σύνηθες σοῦ αὐτοῦ χράατι. (Vers.227.) Εν δὲ τῷ περὶ “Ελένης" καὶ Τρώων καὶ 
ἁλώσεως ᾿Ἰλίου ὅρα ὅτι τε πάλιν ἐπιτηδείως ὃ ποιητὴς Τοωϊχαῖς ἱστορίαις παραρτύει τὴν τῆς ᾿Οδυσσείας 

ἀφέλειαν, καὶ ὅτι φοβερὸν τοῖς μνηστῆρσιν ἐνθυμηϑῆναι ὡς οὕτως ὑπὲρ ἀλλοτρίων ἐχιυδύνευσεν 'Qàvo- 

σεύς. δῆλον y&p ὡς ὃ ὑπὲρ ᾿ Βλένης. οὕτω πολεμήσας ovx. ἂν ἐϑελοκακήσῃ ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ. γίνεται δὲ 

καὶ πιϑανωτέρα ἐντεῦϑεν. ἣ μνηστηροχτονία" ἐνθυμηθήσεται γὰρ ὃ ἀχροατὴξ᾽ ὡς ὁ ἐν ἰόν Ὁ 
τοσούτους καὶ ὑπὲρ. ἀλλοτρίας γυναικὸς μαχόμενος xci ἀνδραγαϑῶν ὁποῖος ἂν εἴη ἐνταῦϑα; φαίνεται 
δὲ νῦν καὶ πτολίπορϑος 0 Οδυσσεὺς, οὗ περ βούλῃ τῇ κατὰ τὸν δούρειον ἵππον ἡ Τροία ἥλω. pet ὀλίγα 

4o οὖν ῥητῶς αὐτὸν ἐρεῖ πτολίπορϑον. ( Vers. 435.) Τὸ δὲ, ὀλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι, δεινῶς καὶ δριμέως 

sun. jv μὲν γὰρ εἰπεῖν, οὐκ ἐθέλεις ἄλκιμος εἶναι, ἢ ὀκνεῖς ἢ τοιόνδε τι. εἴρηται δὲ "s a: 
ἔμφασιν, ὁλοφύρεαι ἄλκιμος εἶναι, ὡς εἰ καὶ παῖς ὀνειδισϑείη ὀλοφύρεσθαι φοιτᾶν ἐς διδασχαλου: 40 

(Vers. 239.) Ὅτι χατὰ ποιητιχὸν ἔϑος καὶ νῦν ἐκ τοῦ qetvoucvov Mévtopog ὥλλως βορφωϑ' pt 
μύϑου ᾿Αϑηνᾶ αἰϑαλύεντης ἀνὰ μεγάροιο μέλαϑρδν ἕζετο ἀναΐξας, χελιδόνι ἰχέλη ἄντην ἢ ματὰ τὴν 

πτῆσιν 1) κατὰ τὸ εἶδος; οὐ γὰρ Over $ μῦϑος καὶ οὕτω μεταποιεῖν τὰ δαιμόνια" (605, 240; ) Ἰστέον 

δὲ ὅτι παρώνυμοι χελιδόνι παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ χελιδονίωι λάγωοί, τοιοῦτοι δὲ ἴσως οἱ ἄνω μὲν 
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τὰ QN ἧς νὰν e MN NETS Ἢ ἢ ὁ τὰ 3 * 1 
μέλανες. τὰ δὲ xarO vmOÀtUxOL, ὁποῖαι καὶ αἱ χελιδόνὲς κατὰ τὸν εἰπόντα τὸ, χελιδὼν ἐπὶ γαστέρα 

λευχὰ, ἐπὶ νῶτα μέλαινα. «ἰϑαλόεντος δὲ μεγάρου μέλαϑρον λέγει τὴν ὀροφήν. διὸ ἐρεῖ ἐν τοῖς ἑξῆς", 
δὴ τότε ἀνέσχεν ᾿ϑηνᾷ αἰγίδα ὑψόϑεν ἐξ ὀροφῆς, ὡς ταυτὸν εἶναι ὀροφὴν καὶ μέλαϑρον. χαὶ νῦν μὲν 
ἐντελῶς ἐρῥέϑη μέλαϑρον οἴχου" re δὲ μέλαϑρον ὃ οἶκος ἅπας λέγεται, ἀπὸ μέρους λαλεῖται, ὥς περ καὶ 
στέγη καὶ τέγος ὃ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ σχέποντος ὀροφώματος, μέρους καὶ αὐτοῦ ὄντος. αἰϑαλόεν δὲ ἢ παρὰ 

τὸ αἴϑω, ἐξ ov καὶ τὸ μέλαϑρον διὰ τὸ αἰϑόμενον δηλαδὴ πῦρ ἐν ταῖς κατὰ τὴν ἑστίαν ϑυσίαις, ἢ τὸ 
5o καταλαμπόμεγον καὶ πολύφωτον παρὰ τὸ αἴϑειν ἤγουν λάμπειν, ἀφ᾽ οὗ καὶ αἰϑήρ. Τὸ δὲ, χελιδόλνε 

ἰκέλη ἄντην ἤγουν ἄντιχρυς, xci πρὸ ὀλίγων ἐν τῇ τοῦ τόξου κεῖται δοκιμασίᾳ. exei μέντοι πρὸς τὴν τῆς 
γευρᾶς ᾧδὴν παρείληπται ἣ χελιδών. (Vers. 244.) Ὅτι ἀρετὴ καὶ ἐνταῦϑα ἡ ἀνδρία ἐν τῷ, ὃ δεῖνα 
καὶ δεῖνα ἀρετῇ ἔσαν ἔξοχ᾽ ἄριστοι, τῶν ὕσσοι ἔτ᾽ ἔζωον περί τὲ ψυχέων ἐμάχοντο. τοῦτο δὲ xoi παροι- 10 
μιῶδες ἐστίν. οἱ γὰρ ἐπικινδύνως ἀγωνιζόμενοι τὸν περὶ ψυχῆς ϑέειν λέγονται, ὡς καὶ ἡ Dag δηλοῖ, 
jj τὸν περὶ ψυχῆς μάχεσϑαι ἢ ἀγωνίζεσϑαι. μετρεῖ δὲ ὃ ποιητὴς ἐνταῦϑα SE εἶναι τοὺς ἐν τοῖς περιλει- 
πομένοις μνηστῆρσιν ἀρίστους, ἐνδεικνύμενος ὡς αὐτῶν πεσόντων ἑτεραλκὴς αὐτίκα vixi) προσέσται τῷ 

Ὀδυσσεῖ. (Vers. 248.) Ὅτι σχῶμμα εἴς τινα στερηϑέντα βοηϑοῦ q ἐπεποίϑει τὸ, ὦ φίλοι, ἤδη 
σχήσει, τουτέστιν ἐκ έξει, ἀνὴρ 00e χεῖρας ἀάπτους, καὶ δή οἱ 0 δεῖνα ἔβη κενὰ εὔγματα εἰπὼν, ἤγουν 
κενεναυχὴς, χενὰ καυχησάμενος ὡς εἰς βοήϑειαν. ᾿Δγέλαος δὲ τοῦτο λέγει ὡς τοῦ μυϑικοῦ Μέντορος 
ἀφανισϑέντος. Τὸ δὲ, ὦ φίλοι, ἤδη σχήσει ἀνὴρ ὅδε χεῖρας, ὃ Εὐρύμαχος πρὸ τούτων, (Vers. 70.) 
οὐ γὰρ σχήσει, ἔφη. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐδεδίει τὸν Ὀδυσσέα, οὗτος δὲ ἀλογίστως χαταϑαῤῥεῖ. (Vers. 254.) 

Ὅτι ὃ μετά τινα ἕνα καταφρονῶν τῶν ἐπιλοίπων ἀνταγωνιστῶν ἐρεῖ" τῶν δ᾽ ἄλλων οὐ κῆδος ἤτοι φρον- 
θοτὶς, ἐπὴν οὗτός γε πέσῃσι. Καὶ 0*ga τὸ πέσῃ κοινῶς καὶ ἁπλοϊχῶς λεχϑὲν ἀντὶ τοῦ ἀποϑάνῃ καὶ οὐχ᾽ 20 

ὡς τὸ, δεδουπότος Οἰδιπόδαο" ἐχεῖνο γὰρ ποιητιχώτερον. (Vers. 255.) Ὅτι τὰς μὲν βολὰς τῶν περὲ 
τὸν ᾿Οδυσσέα ἐπιτυχεῖς ποιεῖ, τῶν δὲ μνηστήρων βαλλόντων ἄλλος μὲν σταϑμὸν εὐσταϑέος μεγάροιο 

1ϑφθβεβλήχει, ἄλλος δὲ ϑύπρην πυκινῶς ἀραρυῖαν, ἄλλου δ᾽ ἐν τοίχῳ μελίη πέσε χαλκοβάρεια: 0 nt 
διατί προπαροξύνεται, ἀλλαχοῦ δεδήλωται. ἀχρηστίαν δὲ στρατιωτικὴν οἱ ῥηϑέντες στίχοι, φράζουσις 

(Vers. 259.) Τὸ δὲ, ἐν τοίχῳ πέσεν, ἀντὶ τοῦ ἐνέπεσε τῷ τοίχῳ. Λ]ελίαν δὲ τὸ. ἔγχος λέγει ὃν τρόπον 784 
καὶ δόρυ, πλὴν ἐκεῖνο μὲν γενικῶς, τοῦτο δὲ ἀπὸ εἴδους δένδρου τῆς μελίας. διὸ καὶ μείλινον τὸ τοιοῦ- 
TOY μετουσιαστιχῶς. καὶ ἄλλως δὲ τὰ μελία ὁμωνύμως viv ἐῤῥέϑη τῷ ὕλῳ. ὡς γάρ που ἐλέφας τὸ ἐξ 

10 ἐλέφαντος “ὀστοῦν, οὕτω xci μελία τὸ ἐκ μελίας δόρυ, χκαϑὰ καὶ Ππειρος ἡ ἀντικρὺ τῆς ᾿Ιϑάκης 
περαία γῆ ὁμωνύμως τῇ ὕλῃ. ( Vers.269.) za! üuotov δὲ λόγον καὶ ἄσπετον οὖδας μετ᾽ ὀλίγα κεῖται 
τὸ πάντῃ ὀλίγον ὁμωνύμως τῇ ἀσπέτῳ γῇ xci ἀπείρονι. ἐρεῖ γάρ᾽ οἱ uiv (ns ἅμα πάντες ὁδὰξ, 80 
τουτέστι δαχτικῶς, ἕλον ἄσπετον οὖδας, τουτέστι τὸ ὑποκείμενον ὀλίγον ἔδαφος. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τοὺς. 
ῥηθέντας τρεῖς στίχους καὶ μετ᾽ ὀλίγα οὕτω τίϑησιν ὁ ποιητὴς δίχα παραποιήσεως. διό τινες ὠβέλισαν 

20 ἐκείνους ὡς ταυτολογοῦντας. (Vers. 264.) Ὅτι ἀδίχων ἀνδρῶν παραστατιϊ χὸν τὸ, οἱ μεμάασιν ἡμέας 
ἐξεναρίξαι ἐπὶ προτέροισι καχοῖσιν, ἤγουν χαί τοι αὐτοὶ προκατάρξαντες τοῦ κακοῦ, ὃ καὶ ϑλίβει τὸν 
Ὀδυσσέα, εἴ πὲρ κακῶν χατάρξαντες οἱ μνηστῆρες εἶτα xci κατὰ τῶν χαχωϑέντων ἀναιδεύονται.-. 
( Vers, 266.) Ὅτι τέσσαρσιν ἐνταῦϑα ἐφεξῆς ὀνόμασιν ἕν ῥῆμα ἐπήγαγεν, εἰπὼν πάνυ συντόμως οὕτως" 
Ὀδυσσεὺς μὲν τὸν δεῖνα, Τηλέμαχος δὲ τόνδε, συβώτης δὲ ἐκεῖνον, Φιλοίτιος δὲ ἄλλον ἔπεφνε, σπουδῇ 
πράξεως xoi τὴν φράσιν συνεπιτεμών. (Ν᾽ εΓ8. 2 77-. 344.) Ὅτι "Auquuéduv εἷς τῶν μνηστήρων βάλε Τηλε- 

So μαχον᾽ χεῖρ ἐπὶ "καρπῷ λίγδην, 0 ἑρμηνεύων ἐπιφέρει" ἄχρην δὲ ῥινὸν δηλήσατο χαλκός. ἔστι γαρ 

λίγδην βαλεῖν τὸ, ἄκρον τὸ δέρμα δηλήσασϑαι, ἵνα ἢ λίγδην τὸ ξεστικῶς, ἐπιπολῆς, κατὼ δὲ τοὺς 4o 
παλαιοὺς καὶ ἐπιψαύδην, Ὁμηρικῶς δὲ εἰπεῖν ἐπιγράβδην. καὶ συνίσταται τοῦτο ἐκ τοῦ, Κτήσιππος 
ὑπὲρ qaos ἔγχεϊ μαχρῷ ὦμον ἐπέγραψεν. ἐξ οὗ δῆλον ὡς καὶ ὃ ἐπιλίγδην πληγεὶς ἐπιχγράβδην ἐπλήγη.. 
γίνεται δὲ τὸ λίγδην ὡς ἀπὸ τοῦ λίζειν, λέξεως ὠνοματοπεποιημένης. ὅϑεν, καὶ λίστρον ὃ Brno. MF) 

4o ολίγα ἐν τῷ, λίστροις δάπεδον δόμου ἔξυον. "εἴρηται δὲ ἅπαξ xci τοῦτο ἐντοῦθα.- καὶ ἐν Tas 08, 
ὁμοίως τὸ ἐπιλίγδην. δήλη δὲ ἡ τοιαύτη ὀνοματοποιία ἐπὶ μαρμώφωον λιϑὼν χαί τινων τοιούτων, ὅτε 
VEM) εἴτε σιδήρῳ ξύονται. οὕτω δὲ εὐθὺς xal τὸν Εὔμαιον Κτήσιππος ὑπὲρ σάκος ἔγχεὶ μακρῷ ὦμον 
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ἐπέγραψεν, 0 χαὶ αὐτὸ εἴρηται ἀντὶ τοῦ ἐπιπόλαιον i ἔξυσε" τραχύτερον δὲ, ὡς πέρ. τὸ ἔγραψε τοῦ ἐἔγλαψεν, 

οἷον: εὐνὰς ἐν ̓ ψαμάϑοισι διαγλάψασα, οὕτω χαὶ τοῦ λίγδην τὸ ἐπιγράβδην διὰ τὴν τραχυφωνίαν τοῦ ῥῶ. 

δῆλον δὲ ὡς ἐκ τοῦ: τοιούτου γράφειν χαὶ γράβδην ἐ ἐπίῤῥημα καὶ γραπτύες ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα αἱ τῶν μελῶν 

785 γραφαὶ, του"τέστιν ἀμυχαὶ, ξεσμοί. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι δύξοι ἂν ὅϑεν γίνεται xarà ὀγοματοποιΐαν τὸ 50 

λίχγδην; ἐκεῖϑεν γίνεται καὶ τὸ, λίγξε βιός. καὶ ἐκεῖ | yàp λειότερον τὸ ἐχφώνημα ἢ πὲρ ἐν τῷ ῥοῖζος. ἐπεὶ καὶ 

τραχυφωνότερον τὸ ῥῶ ἤ πὲρ τὸ X. ἴσως δὲ ἐκ τοιούτου τινὸς τρόπου χαὶ λίγδος παρὰ diio Διονυσίῳ 

ὁ χῶνος, περὶ οὗ ἐν ἑτέρῳ ῥητορικῷ λεξικῷ γράφεται xai ὅτι λίγ δὸς χωνεία, ἀλοιφύ" καὶ λίγδοι χωνευτήρια, 

χόανα, γομισμάτων δύ τις ἐν ἄλλῳ δὲ ὅτι λίγδος ΧΟΣΟΣ τρήματα ἔχων συνεχῆ παραπλή oue τῷ δέλτα, 

δι᾿ ὧν χαλκὸς ἡϑεῖται. Ὅρα δὲ ὅτι ϑηλυκῶς τὲ χαὶ ἀὐδενιχῶς λέγεται ῥινὸς κατὰ τὰ ἀντίγραφα. ὅτι δὲ 

10 χαὶ σὺν τῷ γάμμα προπερισπωμένως λέγεται χατά τινα γλῶτταν γρῖνος, δηλοῖ ὃ τεχνιχὸς, ἔνϑα λέγει 

χαὶ ὅτι γρίσσων ὃ χοῖρος καὶ γρίντης ὁ γριπεὺς zal) γριφᾶσϑαι τὸ γράφειν παρὰ enmt καὶ γριπεὺς 
ὃ ῥάπτων ἁλιευτικὰ δίχτυα καὶ γρῖφος δύσκολον ζήτημα διἐν συμποσίοις ἔλεγέ τις προχειμένης φιάλὴς 

oivov γεμούσης καὶ ὃ ἐπιλυσάμενος τὸ ἀπορηϑὲν ἐξέπινεν, εἰ δὲ μὴ, ὃ ἀπορήσας ἐνεφορεῖτο τῆς φιάλης. 
(Vers. 285. sqq.) Ὅτι Φιλοίτιος βεβληκὼς Κτήσιππον πρὸς στῆϑος, ὃς ἔφϑασε vy ἐπαφεῖναι πόδα βοὸς 

ἐπαιτοῦντι τῷ Ὀδυσσεῖ, τριλοκέρτομόν τε αὐτὸν .λέγει" τοιοῦτος "γάρ, ὡς εἰχὸς, τὸ ἦϑος qv, καὶ παραί- θο 
vegtv ἀποτρεπτιχὴν μεγαλοῤῥημοσύγης ἐχφωνεῖ εἰπών" μή mors πάμπαν εἴκων, ἀφραδίαις μέγα εἰπεῖν, 
ἀλλὰ ϑεῷ μῦϑον ἐπιτρέψαι, τουτέστιν. ἀνάϑες, ἐπεὶ πολὺ φέρτερός ἐστιν. εἴτα ἐπιφωνεῖ" τοῦτό TOU 
ἀντὶ ποδὸς ξεινήϊον, ὅν ποτ᾽ ἔδωκα ἀντι ϑέῳ ᾿Οδυσὴϊ δόμον" κατ᾽ ἀλητεύοντι. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ. .τοῦτέ σου 

ἀντὶ ποδὸς Beijzov, εἰς παροιμίαν ὕστερον ἔπεσεν ἐπὶ τῶν ἀντὶ κακοῦ ἀπολαβόντων κακόν. ἢν δὲ σοφὸς 
20 πάμμεγας καὶ ἱερὸς ὃ χατάρξας τῆσδε τῆς παροιμίας, ὃς xci Κυχλώπειον δωρεὰν ἔφη ὡς ἐκ τῶν κατὰ 

Κύχλωπα τὴν καὶ ὄψιμον καὶ ὀλεϑρίαν, ὡς ἐκ τοῦ, *Üvrw ἐγὼ πύματον Τα τοιαύτῃ μεϑόδῳ χαὶ1 927 
τὸ, αὐτὰρ ὃ γυμνώϑι ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεὺς, παροιμιῶδες ἔσται, ὡς πρὸ βραχέων γέγραπται. 
οὕτω δὲ καὶ τὸ, Βελλεροφόντης za ἑαυτοῦ γράμματα ἐκ τῶν “Ομήρου εἴληπται. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα 
τοιαῦτα πολλαχόϑεν ἔστιν ἐξευρίσχεσϑιαι, καὶ οὐ μόνον ἐκ rQv λογίως διεσχευασμένων, ἀλλὰ καὶ τῶν 

δημοτικωτέρων. καὶ γέμει τοιούτων παροιμιῶν ὃ βίος. ἔχει δὲ καὶ ἄλλως ὃ καϑ' ἕνα τῶν κα ἄνϑρωπον 
παροιμίας ποιεῖν ἐν τῷ ὁρμᾶσϑαι ποϑὲν δεξιῶς, οἷον, 0 μαϑὼν πεῖσμα καὶ πεισμονὴν ἐπὶ τῶν ἐνστατι- 
χῶν εἰρῆσϑαι τροπικῶς (m0 τῶν κατὰ νῆας πεισμάτων ἤγουν σχοινίων ἐρεῖ παροιμίαν ὑποχλέψας ἐκεῖ- 
Sev, ὡς πάντὲς TOU αὐτοῦ λίνου ἢ) τῆς αὐτῆς καννάβεως ἐστὲ, τουτέστιν ὁμοίως πάντες. πεισματικοί. 

ἔτι qógrov “Τ“ἰσώπειον εἴποι ἄν τις ἐπὶ τῶν μὴ ἀεὶ βαρυνόντων ὡσαύτως ἀλλ ὑφιέντων ἠρέμα κατὰ 

So βραχὺ τοῦ εἴτε ocu ἢ) ἀλλοίου ἄχϑους, ὁρμηϑεὶς ὃ τοιοῦτης ἐκ τῶν χατὰ λογοποιὸν Αἴσωπον, 

ὃς φρυχτὰς αἴρων μάξας εἰς 000v χαὶ φόρτον ἐξογκώσας οὔτε eUVeyzakov , ἀλλὰ χαὶ δυσβάστακτον διὰ 

τὸ περιβοιϑὲς, τὴν "μὲν ἀρχὴν ἐγελᾶτο οἷα τοσοῦτον ἄχϑος τοῦ μετρίου προελόμενος, τῇ δὲ ἑξῆς καὶ το 

τῇ μετ᾿ αὐτὴν καὶ τῇ ἐχομένῃ ἐθαυμάζετο διὰ τὸ ἀπηλλάχϑαι τοῦ κατὰ τοὺς συνδούλους βαρύνεσθαι 
διόλου τῷ ἀχϑοφορήματι. Τὸ δὲ καὶ δυάζειν τὸς παροιμίας ἄλλη τις αὐτὸ δεξιὰ μέϑοδος δηλωϑεῖσα 
xci ἀλλαχοῦ, καϑ' ἣν τὸ, νίκη Καδιιεία; oi μὲν ἐπὶ τῆς ἀχερδοῦς καὶ ἀνωφελοῦς ἐξελάβοντο ψογερῶς, 

οἱ δὲ ἐπὶ τῆς ἄχρας καὶ xe ὑπερβολήν. καὶ τὸ ἅλμην δὲ ἔχειν, ὡς προδεδήλωταε, πῇ μὲν πιχρὸν 
ἄνϑρωπον σκώπτει, πῇ δὲ ἡδὺν παραδηλοῖ καὶ, 0 φασιν, εὔνοστον. ὁμοίῳ δὲ λόγῳ καὶ τὸ ἀπὸ δρυὸς 

7 πέτρης εἰναι τινὰ οὐ μόνον ἀρχαιογονίαν παλαιτάτην σημαίνει Ὁμηριχώτερον, ἀλλὰ καὶ ἦϑος arépa- 

μγὸν χατὰ καιρίαν ἔστιν ὅτε παράχρησιν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. ᾿Ἡστείξεται δὲ Φιλοίτιος λογισάμενος 

40 τὸ τοῦ δόρατος ἄρτι ξύλον ἀντὶ τοῦ ἐπαφεϑέντος τῷ δεσπότῃ ὀστοῦ. ᾿Ζ4στείως δὲ τὸν ἐπαφεϑέντα χατὰ 

τοῦ Ὀδυσσέως πόδα βοὸς βοῶν ἐπιβουχόλος ἀνὴρ βάλλει ὃ Φιλοίτιος.. Ww Vers. 293.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα 
τὸ οὗτα χεῖται προπερισπώμενον διὰ ἀποχοπὴν τὴν ἐκ τοῦ οὕτασεν, Ὁ σημαίνει τὴν ἐγγύϑεν πληγήν. 

φησὶ yobv* ᾿οὗ τοῦ “Παμαστορίδην αὐτοσχεδὸν, ἤγουν ἔγγιστα. ἔνϑα £t καὶ προσέκειτο αὐτοσχεδὸν καὶ 

ἄλλως τὸ οὐτὰ, "τὴν Bor σημασίαν εἶχεν ἄν. 4ῆλον δὲ καὶ ὅτι τὰ πολλὰ μὲν μακῥόϑεν ἔβαλλον 20 

ἔγχεσιν οἱ παλαιοὶ, ἔστι δὲ ὅτε xai αὐτοσχεδὸν ἔπληττον. ἐκ δὲ τοῦ τοιούτου αὐτοσχεδὸν χαὶ αὑτοσχέ- 
διον λέγεται, οὗ ἡ κατεργασία οὐκ ἐκ μακροῖ, ἀλλὰ προσεχὴς καὶ ἔγγιστα. (Vers. 297 — 509.) Ὅτι 

ΟΟΜΜΕΝΤ. 1N Onvss. Tow. II. iNn 
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[n τὰ τὴν, ὡς ἐῤῥέϑη F ἐμφάνειαν τῆς ᾿4ϑηνᾶς καὶ τὴν τοῦ ῦ Ὀδυσσέως στρατηγικὴν λαλιὰν τὴν καὶ ἑαυ: 

τοῦ συστακχτικὴν xal τῶν μνηστήρων ἐχφοβητικὴν ἐρεϑεσμοῦ γενομένου πλείονος χαὶ Οδυσσέως μὲν xal 

τῶν περὶ αὐτὸν ἐπιτυχῶς, ὡς ἐῤῥέϑη, βαλλόντων, τῶν δέ γε μνηστήρων πλαζομένων ἐν ταῖς βολαῖς, 

ὅρ ἔπεισιν ὡς εἰ "χὸς πτοία πολλὴ καὶ πτυρμὸς τοῖς μνηστῆρσι. καὶ οὐχέτι ἐνίστασϑαι δύνανται, ἀλλ οἴχον- 780 

ται τυπτόμενοι ἀγεληδὸν χαὶ οὐχέτι καϑένα πρὸς ὄνομα. καὶ τὸ πάϑος ἢ ποιητικὴ Μοῦσα τερατω- 

δέστερον φράξουσα εἰς τὴν τῆς ᾿ΔΙϑηνᾶς ἀνάγει αἰγίδα τὸ αἴτιον, περὶ ἧς ἐν τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα δηλοῦ- 

ται σαφῶς. καὶ τὴν τὲ πτοίαν καὶ gv; v τῶν μνηστήρων παραβολικῶς ἐνδείκνυται, καὶ τὴν TOV 

Ὀδυσσέως δὲ ὁμοίως ἀνδρίαν χαὶ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν. καὶ φησί" δὴ τότ᾽ "Are φϑισίμβροτον αἰγίδ᾽ 
4ρ ἀνέσχεν ὑψόϑεν ἐκ κορυφῆς, τῶν δὲ φρένας ἑπτοίησε, τουτέστιν ἐ "πτόησεν" ἢ xai ἄλλως, τῶν δὲ 

φρένες ἐπτοίηϑεν, τουτέστιν εὐλαβήϑησαν, ἐπτοήνϑησαν. εἶτα τὴν τοιαύτην πτοίαων διὰ παραβολῆς 10 

ἑρμηνεύων φησίν" οἱ δ᾽ ἐφέβοντο κατὰ μέγαρον, βόες ὡς ἀγελαῖαι" τὰς μέν τ ̓ αἰόλος οἶστρος ἑφορμη- 
ϑεὶς ἐδόνησεν ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ y Ore τ᾽ ἤματα. μακρὰ πέλονται, τουτέστι γίνονται , ὡς ἔχτοτε μειζόνων 

γινομένων τῶν ἡμερῶν. "Eg; οἷς καὶ τὴν ἀνδρίαν τῶν τοῦ ᾽Οδυσσέως ὁ ὁμοίως παραδεικνὺς φησίν" ὁ δ᾽, 
ὥς τ᾽ αἰγυπιοὴ γαμψώνυχες, ἀγκυλοχεῖλαι, οἱ πολλαχοῦ ῥηθέντες, ἐξ ὀρέων ἐλϑόντες ἐπ "dosis 

5o ϑορῶσι" ταὶ μέν *r' ἐν πεδίῳ νέφεα πτώσσουσαι ἴενταιγ, οἱ δέτε τὰς ὀλέκουσιν ἐπάλμενοι i οὐδέ τις 
ἀλκὴ γίνεται, οὐκ ἔχουσι γὰρ ἀνϑίστασϑαι οὐδὲ φυγεῖν, χαταλαμβάνονται γὰρ, χαίρουσι δέ τ᾽ ἀνέρες 

ἄγρη" ὡς ἄρα τοὶ μνηστῆρας ἐπεσσύμενοι χατὰ δῶμα τύπτον ἐπιστροφάδην; τουτέστιν ἐπιστρεπτικῶς 
ὧδε καὶ ἐκεῖ" τῶν δὲ στόνος ὥρνυτο ἀεικὴς, κράτων τυπτομένων" δάπεδον δ᾽ ἅπαν αἵματι ϑῦεν" ὃ πολ- 
λαχοῦ τῆς ᾿Ιλιάδος χεῖται δαψίλειαν δηλοῦν αἵματος κατά τινα δοῦν τῷ δαπέδῳ. ἐπιτρέχοντος. ἜἜνϑα 

60 ὅρα ὡς καὶ ἑτέρωϑι δάπεδον τὸ τοῦ μεγάρου ἔδαφος. *oV γὰρ δή που τὸ τῆς αὐλῆς ἐνταῦϑα δηλοῖ, οὐδ᾽ 20 
ἄλλο rt αἴϑριον μέρος γῆς. δῆλον δ᾽ ὅτι τὸ τοιοῦτον βασιλικὸν δάπεδον καὶ χραταίπεδον. ἂν εἴη διὰ 
τὸ, ὡς εἰχὸς, λεϑόστρωτον εἰναι περὶ οὗ σαφὴς φράσις TO, ταῦτα δὲ πάντα δάπεδον εἶχεν. ev. ἀβα- 

1928zíoxois συγκείμενον ἐκ παντοίων λίϑων. "EvO« ὅρα τὸ ἀβακίσκοις" ἐξ οὗ δῆλον, ὡς οὐ μόνον ἐπὶ 

σανίδος 0 ἄβαξ καὶ τὸ ἀβάκιον, ἀλλ᾿ ἰδοὺ καὶ ἐπὶ λίϑων ὁμοιοσχημόνων ξυλίνοις ἄβαξιν. “Ὅτι δὲ 
χραταίπεδον τὸ κραταιὸν πέδον συντεϑειμένον πρὸς ὁμοιότητα τοῦ χραταιγύαλον, οὐκ ἄδηλόν ἐστιν. 
(Vers. 299.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τῶν Quer παραβολῶν 1j πρώτη μὲν σεμνοτέρους εἶχε τοὺς μνηστῆρας 
εἰς βόας αὐτοὺς παραβάλλουσα διὰ τὸ ἀγελαῖον τοῦ πλήϑους, τοὺς μέντοι πτοοῦντας μικροφυεῖ ζωυφίῳ 

τῷ οἴστρῳ εἴκαζε διὰ τὴν κατὰ fU. ἢϑός τὲ ὀλιγότητα χαὶ τὸν ἐκ τοῦ βάλλειν κεντρισμόν" ἡ μέντοι δευ- 
τέρα ἀπεναντίας ἥκει τῇ πρώτῃ, πάνυ μὲν σεμνύνουσα τοὺς διώκοντας τῇ πρὸς αἰγυπιοὺς παραβολῇ, 
ἀχρειοῦσα δὲ τοὺς διωκομένους μνηστῆρας διὰ τοῦ μηδὲ πρὸς ὄνομα μνησϑῆναι οἵοις ὀρνίϑεσσιν ἐν 80 
τῷ φεύγειν ἐοίχασι, προϊὼν δὲ xci πάντῃ τοὺς μνηστῆρας ἐξευτελίσει διὰ τῆς πρὸς ἰχϑύας παραβολῆς- 

(Vers, 297.) ᾿Ἱστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον Ζεὺς αἰγίοχος παρὰ τῇ ποιήσει, «AX ἰδοὺ καὶ ᾿41ϑηνᾶ ἡ τοῦ Διὸς, 
εἰ χαὶ μὴ αἰγίοχος καλεῖται, ἀλλ᾽ αἰγίδα ἔχει, ὡς καὶ ἡ ̓Ιλιὰς δηλοῖ, καὶ ταύτην τῶν μὲν σωστικὴν;, 

10 τῶν δὲ ὀλέτειραν. ἐπεὶ, ὡς καὶ αὐτὸ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, καὶ llocaóov ἀσφάλιός τε xci Ἀγαιήοχος καὶ 

αὖ ἐνοσίχϑων καὶ ἐννοσίγαιος. καὶ Φοῖβος δὲ οὐ μόνον nó, ἀλλὰ καὶ οὔλιος, τουτέστιν ὁλότητος 

χαὶ ὑγιείας ποιητικὸς ὅτι χαὶ ἰατρός, χαὶ "Lows δὲ ὃ αὐτὸς καὶ ἀποστερητικὸς διὰ. τὴν χλεπτικὴν xc 

κερδῷος δὲ διά τε τὸ ἐμπολαῖος εἶναι καὶ διὰ τὰ ἽῬρμαια., χαλῶς οὖν καὶ λαοσσόος ἡ Ova, 8 πὲρ 
ἐν μιᾷ λέξει δηλοῖ ὅτι τε λαοὺς σόους τηρεῖ καὶ ὅτι σεύει ἢ σοβεῖ λαοὺς, ἄλλως τε καὶ διὰ τῆς φϑισιμ- 787 

βρότου αἰγέδος. ( Vers. 300.) Oiergog δὲ ϑηρίδιον ὁ ὁ χαὶ μύοψ λεγόμενος, μυίας μὲν μεῖζον, τὰ δ᾽ ἄλλα 

iuge «gia, 0 ἐγχρίπτον βουσὶ καὶ ᾿δάκνον, χατὰ δέ τινας zal εἰς τὰ. ὦτα εἰστρέχον αὐτῶν, ὅπῃ τί ἔχοι χομίζον 40 
yay xau φέρεσϑαι. διὸ χαὶ οἶστρος χαλεῖται παρὰ τὸ οἴω τὸ κομίζω. ἐντεῦϑεν δὲ καὶ πᾶσα ὁρμὴ ἐνθου- 
σιαστικὴ κατὰ ἔρωτα τυχὸν ἢ μανίαν ἢ ϑυμὸν οἰστρος λέγεται, καὶ τὸ ἔχον αὐτὸν οἰστρηλατεῖσϑ' eu φαμὲν 

xci οἰστρεῖν xci παροιστρεῖν. ἕτεροι δὲ ϑηρίον αὐτόν φασιν ἀκρίδι ὶ ἐοικὸς. ποικίλον τὺ» χροίαν, eUxi- 
νητον, δάκνον χαὶ σοβοῦν τὰς βοῦς. οἱ δὲ xc ὑπόχαλκον αὐτό φασι τὴν eroetpi. διὸ καὶ αἰόλος 

0 τοιοῦτος διὰ τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, ποιχίλον αὐτοῦ καὶ εὐχίνητον, 7) ae ἄλλως αἰόλος ὁ τοῦ αἰόλλεσϑαι ἤτου 
20 χενεῖσίϑαι ταχέως αἴτιος, ὡς καὶ ἔγχος ἄλκιμον εὖ ἀλκιμοποιόν. *iy δὲ τοῖς τοῦ δειπνοσοφιστοῦ φέρεται 
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ὅτι ϑύννος καὶ ξιφίας, ὅτε τὸ ὄστρακον ὃ κύων ἐπιτέλλει, τηνικαῦτα περὶ τὰ πτερύγια ἔχουσιν οἱονεὶ 
σκωλήκιον τὸν καλούμενον οἶστρον, ὅμοιον μὲν σκορπίῳ, μέγεϑος δ᾽ ἡλίκον δραχμῆς" 0 καὶ ποιεῖ αὐτοὺς 
ἐξάλλεσϑαι οὐκ ἔλαττον δελφῖνος ὡς καὶ πλοίοις πολλάκις ἐμπίπτειν. ἔχουσι δὲ κατά τινα ὥραν οἶστρον 
xai ἐπὶ κεφαλῆς. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὡς τὸ ῥηϑὲν ἐν πρώτῃ συζυγίᾳ τῶν περισπωμένων οἰστρεῖν λέγεται καὶ 
οἰστρῶν ἐν δευτέρᾳ. χρῆσις δὲ τούτου ἐν τῷ, οἱ ϑύννοι καὶ οἱ ξιφίαι οἰστρῶσι περὶ κυνὸς ἐπιτολήν. ὡς 
δὲ καὶ ἄλλα ῥήματα διφοροῦνται τὰ μὲν οὕτω, τὰ δ᾽ ἄλλως, δεδήλωται xcl ἀλλαχοῦ. ἕν δὲ τῶν πολ- 
λῶν ἐχείνων καὶ τὸ σοφῶ σοφώσω, ἐξ οὗ καὶ τὸ σοφοῖ, 0 πέρ ἐστι κοινότερον εἰπεῖν goma. ἔτι δὲ καὶ 
τὸ μηνιᾶν ὡς βοᾶν, χοινῶς μέντοι μηνίειν" ἔτι καὶ τὸ συνιεῖν, οὗ μᾶλλον τέτριπται τὸ συνιέναι. 
( Vers. 2 97-) Τὸ δὲ φϑισίμβροτον πλεονασμὸν ἔχει τοῦ Y ἐν Tjj προπαραληγούσῃ ὁμοίως τῷ φαεσίμ- 
βοοτος ἥλιος. (Vers.298.) Τὸ δὲ, ὑψόϑεν ἐκ κορυφῆς, ἄδηλον εἴτε ἐκ τῆς ἔσω κατὰ τὸ μέλαϑρον, 
εἴτε ἐκ τῆς ἔξω κατὰ τὸν Ὄλυμπον. Τὸ δὲ ἐπτοίησεν ἐξ ἀνάγκης τῇ 00 διφρϑόγγῳ διὰ μέτρον προπαρα- 

- E et * x , € Xx WT D , 
λήγεται γινόμενον ix τοῦ πτοῶ" "ὥς πὲρ γὰρ οὐδὲ τὸ TyvOno:w, οὕτως "οὐδὲ τὸ ἐπτόησε χρήσιμον 30 
εἰς μέτρον Ὅμηρικόν. ( Vers. 502.) Τὸ δὲ γαμψώνυχες ἐκ τοῦ γνάμπτω γινόμενον ἔλλειιμιν ἔχει τοῦ κατ᾽. 
ἀρχὰς v διὰ τὸ εὐφωνότερον. Τὸ δὲ ἐπ᾽ ὀρνίϑεσιν ἀντὶ τοῦ κατὰ ὀρνίϑων. (VWers.304.) ΜΝέφεα δὲ 
ἢ τὸν τῶν νεφῶν τόπον καὶ νῦν λέγει, οὗ περ ἀπογνόντες αἱ ὄρνιϑες κάτω ἵενται καὶ ἀγρευόμεναι ἀγάλ- 
λουσι τοὺς ϑεατὰς, ἢ μάλιστα κατὰ τοὺς παλαιοὺς δικτύων εἶδος, δὲ xcl ὃ κωμικὸς νεφέλας. φησὶν ἐν 
τῷ, μὰ νεφέλας μὰ δίκτυα, ἵνα εἰχάζει τοὺς. μνηστῆρας ὄρνισιν 3j παραβολὴ, αἱ λίνων αὐταῖς ἱσταμέ- 

wav, ὅ ἐστι δικτύων, εἶτα αἰγυπιῶν ἐπιόντων, πτήξασαι, ἐπὶ νέφεα ἵενται, 0 ἐστι δικτύοις ἐμπελά- 

ἕουσιν., ὅτεικαὶ ἀγρευομένων χαίρουσι τῇ ἄγρᾳ οἱ παρατυχόντες. οὕτω γὰρ καὶ οἱ μνηστῆρες τῇ ἄνωϑεν 
ἐξ ᾿Αϑηνᾶς ῥοπῇ ἐντὸς ἀρχύων πεσόντες πάσχουσι τὰ εἰκότα. (Vers. 500.) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἔγνωσται 
μέχρι καὶ νῦν ἡ τῶν ϑηρατικῶν νεφελῶν χρῆσις πολλοῖς. παρ᾽ οἷς καὶ νεφελοστάσια ὃ τόπος τῆς τοιαύτης 

διὰ δικτύων ϑήρας λέγεται. Τὸ δὲ χράτων τυπτομένων, ὅ ἐστι κεφαλῶν σεσημείωται. καϑὰ καὶ τὸ πάν- 

τῶν καὶ δάδων καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς βαρυνόμενον. φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ ὅτι ἐκ τῆς κράας χράατος γενι- 
ig ἐκλίϑη, ὅϑεν καὶ τὸ, σῷ χράατι τίσεις, ὡς xci πρὲ ὀλίγων δεδήλωται" ἀφ᾽ οὗ γενικὴ πληϑυντικχὴ 

, V , ' , €, ' * ^ J c ^ - 

κραάτων καὶ *zocrov χατὰ συναίρεσιν. (Vers. 510.) Ὅτι πολυειδὴς ὧν τὴν πλάσιν 0 ποιητὴς ποιεῖ 9 js 
νηστῆρα ϑυοσκόον τὸν “ξιώδη, οὗ μνεία καὶ πρὸ τούτων γέγονεν, ἐπεσσύμενον τῷ Ὀδυσσεῖ, ὁποῖα 
τινὰ καὶ ἡ Ιλιὰς πλάττει, καὶ λισσόμενον ἐν τῷ εἰπεῖν οὕτω" ( Vers. 512.) γουνοῦμαί a', Ὀδυσσεῦ, σὺ 

δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον. οὐ γάρ πώ τινά φημι γυναικῶν ἐν μεγάροισιν εἰπεῖν οὐδέ τι ῥέξαι ἀτάσϑαλον, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλους παύεσχον μνηστῆρας, ὃ τις τοιαῦτά γε ῥέζοι. ἀλλά μοι οὐ πείϑοντο κακῶν ἀπὸ χεῖρας 

ἔχεσθαι. τῷ καὶ ἀτασϑαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι ϑυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς 
κείσομαι"  ( Vers, 519.) ὡς οὐκ ἔστι χάρις μετόπισϑεν εὐεργέων, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ χεῖται. ὃ δὴ ἀγαϑὸς 

μέν τις ἀνὴρ εἰπὼν ἔπεισεν ἂν τὸν ἀκούοντα. «“ΤἸειώδης δὲ πῶς ἂν εἰσακουσϑείη,, ὃς τὴν γυναῖκα μνώ- 

μένος γελοίως ἀξιοῖ ἐλεηϑῆναι, ὅτι τῶν δουλίδων ἀπείχετο, καὶ ὃ τοῖς μνηστῆρσιν ὁμοιοπαϑῶν ἐθέλει 

μὴ τὰ ἐκείνων παϑεῖν. ἴσως οὖν καὶ ὃ «]Ἱειώδης ταῦτ᾽ εἰδὼς οὐδὲ ἐτόλμησεν εἰπεῖν μηδὲν ἐοργέναι χαχὸν, 

ἀλλ᾽ ἀξυμφανῶς εἶπεν οὐδὲν ἐοργὼς κείσομαι. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ ἄλλως οἷα ϑυοσκόος οἶδεν ὡς χείσεται. ὅτι 

δέ γε 0. Ζειώδης ἤρεσχε τῇ Πηνελόπῃ μάλισταιτῶν ἄλλων μνηστήρων διὰ ἤϑους χρηστότητα, προδεδη- 

λωται, οὐχ᾽ ἁπλῶς εὐαρεστῶν, "ἀλλὰ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους μνηστῆρας. πόϑεν δὲ καὶ τίς ὃ ϑυοσχύος, 

προείρηται χαὶ αὐτό. ἀλλ οὕτω μὲν. ὃ «“Ιειώδης ἔφη ὑπερλαλῶν ὡς ϑυοσχόου ἑαυτοῦ" (Vers. 521.) 

Ὀδυσσεὺς μέντοι ῥητορικώτατα λαβὼν αὐτόϑεν καταδίκης ἀφορμὴν, ἐξ ὧν, ἐκεῖνος Ξἰπεν, ἵνα τοῦς 
οἰχείοις, 0 φασι, πτεροῖς ἁλίσκοιτο, καὶ ἀναστρέψας πιϑανολογικῶς, 0 περ ἐχεῖνος site κατὰ εἰσβολὴν 
ἐλέου καὶ εἰς ἐκβολὴν αὐτὸ μεταποιήσας φησίν" εἰ μὲν δὴ μετὰ τοῖσι ϑυοσχίος εὔχεται είναι», noie 

ποῦ μέλλεις ἀρήμεναι, τουτέστιν εὔξασϑαι, ἐν μεγάροισι, τηλοῦ ἐμοὶ νόστοιο τέλος γλυκεροῖο jte 

GÓ«, σοὶ δ᾽ ἄλοχόν τε φίλην σπέσϑαι καὶ τέκνα τεκέσϑαι. οὐκ ἂν οὖν εἴης εὐεργέτης. οὐδ᾽ ἂν ἀλη- 

ϑεύοις λέγων ὡς οὐδὲν, tov; χείσεαι. (Vers. 325.) τῷ οὐκ ἂν ϑάνατόν ye δυσηλεγέα q ὑγοισϑα, τουτέστι 
Ovoxoiuxrov, ἵνα ἢ. ἀπὸ τοῦ λέγω. τὸ κοιμῶμαι ϑάνατος δυσλεγὴς καὶ πλεονασμῷ τοῦ ἢ δυσηλεγὴς, ὡς 

καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, 1) καὶ ἄλλως δυσαλεγὴς, ὡς καὶ αὐτό mov δεδήλωται. ( Vers, 310.) ᾿Ιστέον δὲ ὃτι 
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τὴν ἱχετείαν φράσαι διαφόρως ἐν. τούτοις " Ὅμηρος qiA ̓οτεμησάμενος,: λάβε. γούνων, ἔφη, τουτέστιν ἐλά- 
Bero, ἥψατο χαὶ λισσόμενος προσηύδα" καὶ, γουνοῦμαϊ Gs. ( Vers. $15.) ^E» δὲ τῷ, παύεσχον 
μνηστῆρας, ὃς τοιαῦτά γὲ ὀέζοι, ἐκ πληϑυντικοῦ ὑπέβη συνήϑως εἰς ἑγυκόν. € Vers. 216. ) Τὸ δὲ κακῶν 788 

θο "ἀπὸ χεῖρας. ἔχεσθαι οἱ ue Ὅμηρον ἐλλειπτικῶς φράζουσιν" ἀρκεῖ γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς εἰπεῖν χαχῶν ἀπέ- 
χέσϑαι xar ἔλλειιμιν τοῦ χεῖρας. ( Vers. 322,) Τοῦ 02 ἀρήμεναι ἀραίνω τὸ πρωτότυπον Ui ἄρημι ἐχ τοῦ 
ἀρῶ, ὑποῖα καὶ ἄλλα “δύχρηστα παρισημειώϑησαν» ᾿ "Ioréov δὲ ὃ ὅτι ἐχ τοῦ ἀρήμεναι οἱ παλαιοὶ. 'ὡρμημέ- 
vOL φασὶν, εἰ καὶ ui πάντῃ 'ἄχριβῶς, ov μάντιν ἀλλὰ ἱερέα εἶναι τὸν «Τειώδη, ἐτυμολογούμενον ἀπὸ 
τοῦ τὰ ϑύη χέειν, ὡς xci προεσημειώϑη, ὃ δὴ χέειν τοῦ διφρϑογγιζομένου καίειν ϑεματικῶς προῦπό- 
XELTGU. διό, pains οὐδὲ d ἐμαντεύετο; ἀλλὰ ἠρᾶτο. ἔστι δὲ ἄλλως ἀσφάλτως νοῆσαι ἀμφότερα εἰναι 

1929r0v eto), "ἱερέα τὲ ἀρώμε &yo» "καὶ καταρώμενον, καὶ μάντιν δὲ, ὡς εἰχὸς, ἐφ᾽ οἷς ἐχρῆν. (Mrs; $24.) 10 
Τὸ δὲ σπέσϑαι δευτέρου. ἐστὶν ὅμοιον τῷ πτέσϑαι παρὰ “Σοφοχλεῖ καὶ τῷ σχέσϑαι χαὶ τοῖς τοιοὕτοις. 
Τὸ δὲ; ἄλοχον. σπέσϑαι καὶ τέκνα τεκέσϑαι: ἱπωρισοῖ! Ὀδυᾳσεὺς xat Monito τὸν λόγον. ὡς οἷα μηκέτι 
ἀγωνιῶν, ἀλλὰ ἱλαρυνόμενος ἐκ τῆς ἄρτι διὰ τὸ ἀνῦσαι τὸ 2geróv.. ὅϑεν καὶ ὃ ποιητὴς λείως ἐκ τῶν 
ἄρτι καταστρέφει τὰ τὴς μνηστηροφονίας: (Vere; $29.) «“Ζ“ειώδης uiv γὰρ οὐ μαχόμενος ἀλλὰ γουνού- 
μένος πύματος πίπτει. οὗ περ ἔτι: φ,ϑεγγομένου κάρη, κονίῃσιν ἐμίχϑη, ἡ ἢ καὶ ἄλλως, φϑεγγομένη κάρη 
κονίῃσιν ἐμίχϑη,, περὶ ὧν ἡ Jae δηλοῖ; Φήμιος δὲ γούνων ἁψάμενος σώζεται. Μηιέδων δὲ χρυπτόμε- 
vog ῥύεται, Τηλεμάχου ups xe ὑπερλαλήσαυτος.. ( Vers. NSUPCr S ) Ὅτι. φερωνύμως Tto- 

10 πιάδης, τουτέστι Τερπίου viog ,. “ὃ τερψίϑυμος: ἀοιδὰς Φήμιος, ἐπεὶ, καϑὰ xci προϊστόρηξαι 5 jade 
παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ, ἐχφεύγει γὺν τὸ; 'συμπεσεῖν τοῖς καχοῖς. ἔστη γάρ; φησιν; ἐν χείρεσσιν ἔχων - 
φόρμιγγα λίγειαν, ἄγχι παρ ᾿ ὀρσοϑύρην τὴν ἤδη ϑηϑεῖσαν" ἧς ἐν στενωπῷ συσταλεὶς ἐλάνϑοανε. δίχα 20 

δὲ φρεσὶ μέρμήριζεν, ἢ ἐκδὺρ μεγάροιο Διὸς ποτὲ βωμὸν ἑρκείου ἵζοιτο, ἔνϑα πολλά ποτε Ὀδυσσεὺς 
ἔϑυεν, ἢ γούνων λίσσοιτο προσαΐξας Ὀδυσῆα, ὃ xci ἔδοξεν αὐτῷ p εἶναι. χαὶ δὴ φόρμιγγα μὲν 

30 γλ eq von κατέϑηκε" χαμᾶξξ, avrüg: δὲ ποιήσάς TO. βουλευϑὲν γουνρῦ "ned σέ, φησιν, "Ὀδυσσεῦ, xa ἑξῆς, 
ὡς ὃ “ειώδης εἶπεν," εἰ χαὶ τὸ τρὰγικὸν παρίῳδῆσαι ; λόγος ὃ αὐτὸς ἔκ τὲ δοκοῦντος: εὐεργέος τούτου χαὶ 
ἐξ ἐκείνου τοῦ ur) GA Oc, εὐεργέος ῥηϑεὶ ig οὐ. ταυτὰν σϑένξέι, εἶτα ἐπιφέρει ὃ ἀοιδὸς καὶ ὅτι αὐτῷ. τοι, 
ἤγουν αὐτῷ δοὶ τῷ ᾿Οδυσσεῖ; μετόπισιλεν ιἰἄχος ἔσσεται, εἴ κεν ἀοιδὸν πέφνῃς, ὅς τὲ ϑεοῖσι καὶ ἀνϑρώ- 

ποισιν ἀείδω. αὐτοδίδακτος δ᾽ εἰμί ϑεὸς δέ μοι iv φρεσὶν srprag παντοίας ἐνέφρυσεν. ἔοικα δέ τοι παραεί- 
δειν ὥς τ ϑεῷ, τῷ μή; us λιλαίεο δειροτομήδε LU. pr οἷς καὶ τὸν “Τηλέμαχον προφέρων" μάρτυρα φησὶν, 

So ὡς καὶ "ἐκεῖνος "n y εἴπῃ σὸς φίλος υἱὸς, ὡς ἐγὼ οὔτι ἑκὼν ἐς σὸν δόμον οὐδὲ" χατίξων πωλεύμην μνη- 189 

στῆρσιν ἀεισόμενος: μετὰ δαῖτα; ἀλλὰ πολὺ πλέονες ze κρείσσονες ἦχον ἀνάγκῃ." τοὕτως εἶπεν 0 ἀοιδὸς. S0 

χαὶ ὃ Ti ἡλέμαχος eiya ἔφη τῷ πατρί" ἴσχεο, μηδέ τι τοῦτον ἀναίτιον οὔτασε χαλχῷ!; ταχύνας ὃ νεανίας 
τὸν λύγον.: ὡς δηλοῖ τὸ when μὴ φϑάση κἀξαῤῥίψιαδ τὸν ἀοιδὸν ὃ πατὴρ. εἶτα μνήμην, καὶ τοῦ Mé- 
δοντος ἀναλαβὼν: ἵνα ἐχεῖνος ἄλλως 0007, “αὶ xnovxa noi, MéOovre σαώσομεν. ὅς τέ μεν αἰεὶ 

4o χηδέσκετο παιδὸς ἐόντος, εἶ μὴ ἄρα φϑάσας κπερόνευται. ὡς φάτο Τηλέμαχος". τοῦ δ᾽ ἤκουσε διέδων 
πεπνυμένα εἰδώς. πεπτηὼς γὰρ ἔκειτο ὑπὸ ϑρόνον, ἀμφὶ δὲ δέρμα: ἕστο βοὸς νεόδαρτον; ἀλύσμων ἘΝ 
μέλαιναν. ὑποπηδήσᾳς δὲ ἐκ τοῦ 'ϑρόνου βοὸς ἀπέδυνε Ἰβοείην ienb, ὦ φίλε, φησὶν» ἐγῷ μὲν 00 εἰμί" 
δ᾽ ἴσχεο, εἰπὲ δὲ πατρὶ, μή μὲ περισϑενέων δηλήδεται ὀξέϊ χαλκῷ,. μνηστήρων κεχολωμένος, οἵ οἱ obe 
χτήματα, σὲ δὲ νήστιοι οὐδὲν rior. zai ᾿ὈΟδυσσεὺς ἐπιμείδήσδις p» χαίρει γὰρ ἐδὺς ἐπεσβόλους. ῥέψαφι καὶ 

50 μειλιχίοὺς ἀκούων λόγους, ϑάρσει, φησὶν, ἐπειδή 0t οὗτος ἐρύσατο χαὶ ᾿σάωσεν, ὄφρα γνῷς" "κατὰ 
ϑυμὸν, ἀτὰρ εἴπησϑα xci ἄλλῳ γνωμιχῶς, ὡς χαχοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμείνων, ἢ» εἴ d d εἶχε καὶ 
ὃ ῥηϑεὶς ϑυοσκχύος, ὡς ἔλεγε, περιεσώϑη ἄν. ἀλλ ἐξελϑόντες μεγάρων ἕξεσϑε ϑύραζε ἐκ φόνου ἡξὶς 
αὐλὴν σύ Tt χαὶ πολύφημος: ιἀδιδὸς, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ χατὰ δῶμα mo opu ὕττεό με χρὴ, ἤγουν. οὖ ἐμοὶ 
χρεία, κατὰ ἀντίπτωσιν, ἢ καὶ ἄλλως, «οὗ. iJ ug. ἐμὲ χρεία, τουτέστιν & με χρή. ἐν οἷ» ^ut τὸ apii 
σαὶ u$; ποτέ τις χαὶ εἰσέτι χρύπτοιτο" εἰς: ὅ uro ἐνάγει τὸν ᾿Οδυσσέα ἡ τοῦ πιέδοντος" ὑπὸ" τῇ" βύρσῃ 

60 συστολὴ καὶ ^ Ἀτοῦ Φημίου" t ἐν τῇ opo vpn. (Vers. 366:) een oe δὲ ἐν οἷς ὁ Φήμιος περὶ ἑπυ- 
τοῦ λέγει, οἵους ὃ ποιητὴς εἶναι οἶδε τοὺς ̓ ἀοϊδοὺς ὧν. εἷς ἐστὶ καὶ αὐτός" ὕτι δηλαδὴ φιλοσόφούς, ᾿ϑείων 
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χαὶ ἀνϑρωπίνων πραγμάτων ἐπιστήμονας. ( Ven. 347.) οὗ περ αἴνιγμα τὸ, ϑεοῖς καὶ ἀνϑρώποις 
ἀείδειν" ἔτι δὲ καὶ ᾿ϑυμοσόφους, ὡς δηλοῖ τὸ, αὐτοδίδακτος δ᾽ ML τουτέστι αὐτομαϑὴς τά ye 719091930 

ϑνητοῦ διδασχάλου. ἄλλως γὰρ ϑεός μοί, φησιν. , ἕν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσεν , ὡς εἰναι καὶ 

ϑεοσόφους οὕτω τοὺς ἀοιδούς. τοὺς δ᾽ αὐτοὺς, ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ αὐτοφυῶς εἰδότας, χαϑὰ ἐκ τοῦ ἐνέ- 

φυσεν ἐμφαίνεται" ἀφ᾽ οὗ xci ἦϑος ἐμφυὲς παρὰ Πινδάρῳ τὸ ἐμπεφυκὸς καὶ φύσει ὃν; ὃς δὴ καλὸς 

ἀοιδὸς Πώδαρος καὶ ἕλκει πρὸς ἑαυτὸν τοὺς τοῦ Ὁμηρικοῦ τούτου ἀοιδοῦ χαρακτῆρας, ἀποσεμνύγων μὲν 

ἑαυτὸν ὡς αὐτοδίδακτον πολλαχοῦ, τοὺς δέ γε μαϑόντας εἰχάζων εἰς ἄχκραντα γαρύοντας κόρακας. 

δεῖγμα δὲ τῆς τοῦ ἀοιδοῦ Φημίου ϑεόϑεν διδαχῆς καὶ οἱ νῦν λόγοι. οὐ γὰρ ἂν οὕτω ῥᾳδίως ἔννοιαν 
σεμνότεραι τῶν ἐνταῦϑα εὑρεϑεῖεν ἀκουσϑεῖσαι τῷ Ὀδυσσεῖ μετὰ τὴν εἰς ̓Ιϑάκην ἔλευσιν. ( Vers. 948.) 

10 ἐν αἷς προλάμπει γοργῶς τὸ, ἔοικα δέ τοι παραείδειν ὥς τε ϑεῷ" πάνυ γὰρ κολακικῶς εἴρηται, καὶ χαίροι 

ἂν ᾿Οδυσσεὺς τῇ τοιαύτῃ ἐννοίᾳ. καὶ γάρ τοῦ καὶ αὐτὸς ἣν ὅτε τῷ Κύκλωπι τὸν ᾿Ισμαρικὸν εἴτ᾽ οὖν 
ἹΜαρωνείτην οἶνον ὡς ϑεῷ λοιβὴν i ἔφη διδόναι, χολαχεύων μὲν, ἀνύων δὲ οὐδὲν εἰς πυϑὼ λέοντος. χα 

ἐοίκασιν 0 παρὰ τῷ Kv morte ἸΟδυσσεὺς καὶ ὃ ἐνταῦϑα Φήμιος ᾿μερίσασϑαι τὰ ϑυτικὰ καὶ ὃ μὲν ἔκ 10 

λοιβῆς κολακεῦσαι τὸν ἄγριον Κύκλωπα κατὰ τὸ, ἐπὶ Ó αἴϑοπα οἶνον λεῖθεν, ὃ δὲ ἐξ ἀοιδῆς κατὰ τὸ, 

μολπῇ ϑεὸν ἱλάσκοντο. κολακικώτερον δὲ τὸ τοῦ Ὀδυσσέως, πρὸς ϑηρίον γὰρ ἔλεγεν. ἐνταῦϑα γὰρ τὸ 

παραείΐδειν ὕφεσίν τινα ἔχε δ πρὸς τὸ ἀείδειν χαὶ δηλοῖ τὸ ἐγγὺς ἤτοι σχεδὸν ὡς ϑεῷ ἀείδειν, ἐγγύτητα 

χανταῦϑα δηλούσης τῆς προϑέσεως. χαὶ ἔχει. μὲν σωφρόνως ἐχεῖ ὃ τοῦ Ὀδυσσέως λόγος" ov γὰρ ϑεῷ 

ἔφη λοιβὴν διδόναι, ἀλλ ὡς ϑεῷ. νῦν δὲ ὁ roi: Φημίου καὶ τὸ ὡς ϑεῷ ἔχει καὶ τὴν ἐκ προϑέσεως signe 

μυϑείαν καὶ TO ἔοικα. φησὶ γὰρ ὃ φιλόσοφος ἀοιδὸς, ἔοικα δέ τοι παραείδειν ὥς τὲ ϑεῷ" οὕτω καὶ 

20 χολαχεύει καὶ ἀσφαλέστατα λέγ 8 οὐκ ἀχρειῶν αὐϑάδει κολακείᾳ τὸ τῆς φιλ ἰοσοφίας. ἐλ εύϑερον. Παραεί- 

óz δὲ ὡς ϑεῷ διὰ τὸ εἰπεῖν, σὺ δέ μ ̓αἴδεο χαί μ᾽ ἐλέησον" 0 πε eo οὐκ εἶπεν, εἰ μὴ πρὸς πρόσωπον 

700 ἐλάλῃη ϑεῖον. Θϑεῖος γὰρ πάντως ὃ ὡς ϑεός. μάλιστα δὲ παραείδεν ὡς ϑεῷ διότι ἀφεὶς ἵξεσϑαι παρὰ 

βωμὸν ipxsov Ζιὸς λίσσεται Οδυσσέά καὶ λαλεῖ ὅσα xal Διί, ( Vers. 338. ) ἔκρινε δὲ ὁ σοφὸς Φήμιος 
κέρδιον τοῦτο, ἐπεί περ' οὐκ ἂν ἤνυσεν ἐξελϑεῖν εἰς τὸν ἑρκεῖον Δία; τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τῶν ἀμφ᾽ αὑτὸν 

ἱσταμένων πὲ dus τὸν οὐδόν. ἔοικε "δὲ ἄσυλον εἶναν προδρυγεῖν ἑρκείῳ Διί, διὸ καὶ ὃ ἀοιδὸς ἐ ἕν τοῖς ἑξῆς 
καὶ ὃ Μέδων ἐχεῖ ἕζοντο ἔμφοβοι, ἐλεηϑέντες μὲν ἤδη, ὅμως δὲ τῷ πολλῷ τοῦ φόβου πάντοσε παπταί- 

ψοντες, φόνον ποτιδέγμενοι αἰεί. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τὸ, ἔοικα δέ τοι παραείδειν ἃ ὡς τὲ ϑεῷ, ἤρτηται τοῦ, 

ϑεοῖς χαὶ ἀνϑρώποις ἀείδω, ἵνα λέγῃ € ὅτι νῦν ovy ὡς ἀνϑρώπῳ σοι παραείδω, ἀλλ᾽ ὡς ϑεῷ, χαϑὰ 

ἐῤῥέϑη. αὐτὸ δὲ τὸ ϑεοῖς καὶ ἀνϑρώποις ἀείδειν πρός τινὰ ὁμοιότητά ἔστι τοῦ; χήρυχες Διὸς ἄγγελοι 

30 χαὶ ἀνδρῶν. 'GVers:$55. ) Τὸ δὲ, αὐτοδίδαχτός εἶμι, ovx ἣν ἂν πάνυ πρὸς ἐπαίνου τῷ (ΦῬημίῳ. δὲ 

μὴ ἐπήγαγε καὶ τὸ, ϑεὸς δέοι ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσεν. ἄλλως γὰρ ὃ αὐτοδίδακτος δυσχε- 

ρὴς εὑρεϑῆναι διὰ τὸ μὴ ἐγχωρεῖν ἅμα τὸν αὐτὸν καὶ ἀγνοοῦντα εἶναι ὡς μαϑητὴν καὶ εἰδότα ὡς διδά- 

σχαλον. ( Vers. $85.) Βωμὸς δὲ ἑ ἐἐρχξίου “ιὸς fm που περὶ. τὴν αὐλὴν αἴϑριος εἶναι δοκεῖ, ὁποῖον 

πολλοὶ φαίνονται, ἐν ᾧ ἔϑυον 4d ἐφόρῳ, τοῦ Spuov, 0 ἐστι τοῦ περὶ αὐλὴν τειχίου, ὥς περ αὖ πάλιν ἐν 

τῇ ACT οἶχον ἑστίᾳ ΤῊΣ ἐγίνοντο ϑυσίαι, ὃν οἱ μὲν ἄλλοι ἐφέστιον; ᾿Μρόδοτος δὲ ᾿Ιωνικῶς λέγει ἐπίστιον, 

τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ ἑστιούχῳ. καὶ ἔστι τὸ ἑρχεῖος ὅμοιον τῷ ἑταιρεῖος χατὰ τὴν γραφὴν τῆς παραλη- 

γούσης, ὡς ἀπὸ τοῦ ἕρκος Éoxsog ἑρχέϊος ἕρχε cog, χαϑὰ Ktiog Κεῖος ἀπὸ * Kío τῆς νήσου. χρῆσις δὲ 30 

ἑρκείου “ιὸς xal παρὰ “Σοφοκλεῖ, ἔνϑα Apxelow Aia. ixsivog τοὺς £v οἴχῳ πάντας δηλοῖ. Σημείωσαι δὲ 

ὅτι χοινῶς μὲν δοχεῖ ὡς ὃ ἑρκεῖος Ζεὺς, οὕτως εἶναι καὶ ἑταιρεῖος. ὃ δὲ τεχνικὸς χαινότερον προπαροξύνει 

4o αὐτὸν, γράψας οὕτω ῥητῶς" ὡς ἡμέτερος, ἡμετέρειος χτητικῶς δηλαδὴ, καὶ ἀβέλτερος ἀβελτέρειος 

ὃ μωρὸς, οὕτω xc ἑ ἑταίρειος Ζεὺς ὁ ἔφορος τῆς ἐν τῇ ἑταιρίῳ κοινωνίας. ( Vers. 5 540.) Τλαφυρὴ δὲ νῦν 

φόρμιγξ 5 κοίλη. χαὶ ἔστι τοῦτο αὕτη χυρίως λεγομένη ἤ meo ἢ ναῦς καὶ τὸ σπήλαιον. ( Vers. 545.) 

Τὸ δὲ, αὐτῷ TOv μετόπισϑεν ἄχος ἔσσεται; ὁμολογούμενον εἶναι δηλοῖ κακὸν τὸ τὸν ἀοιδὸν ἀνελεῖν. διό 

πὲρ , εἰ χαὶ ὃ ΠΙρομηϑεὺς οἷο, διδάξει, ἀλλ ὃ ᾿δπιμηϑεὺς μετόπισϑεν μαϑεῖν ποιήσει τὸ χαχῶς 

πραχϑέν. (Vers. 551.) To δὲ, οὐ χατίξων,, σεμνοποιεῖ τὸν ἀοιδὸν ὡς οἷα πλούσιον ἢ ἄλλως ἀνενδεῆ 

καὶ μὴ δημιοεργὸν, ὁποῖός τὶς πρὸ τούτων Θέσπις ἀοιδὸς ἐλέγετο, οἵους βροτοὶ χαλοῦσιν ἑτέρωϑεν 

20 
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μισϑούμενοι δηλαδή. (Vers. 552.) Τὺ δὲ πωλεύμην ἀντὶ τοῦ συνανεστρεφόμην ἐχτείγει συνήϑως τὸ ὦ, 
εἰ καὶ τὸ πολεύειν πρὸ ὀλίγων συνέστελλε τὴν ἄρχουσαν ἐν τῷ, ᾿Ιϑάκης κατὰ ἄστυ πολεύειν, ὡς περ χαὲ 

τὸ ἀμφιπολεύε w. TO δέ, μετὰ δαῖτα, 1) ἀντὶ τοῦ κατὰ εὐωχίαν ἢ μᾶλλον διὰ δαῖτα, ἵνα λέγῃ ὃ ὕτι οὐκ 

40 ἠρχόμην "ἐς σὸν δόμον ἀεισόμενος τοῖς μνηστῆρσι διὰ τὸ φαγεῖν, ἀλλ᾿ ὅτι μὲ ἦγον ἀνάγκῃ" ὃ καὶ αὐτὸς 

ὃ ποιητὴς ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου φϑάσας ἐπεσημήνατο. ( Vers. 5355. ) Κρέσσονες δὲ καὶ νῦν oi ἰσχυρότερον 

χαὶ κατὰ βίαν ἐπικρατέστεροι. δόξαν δὲ οὕτως Ὁμήρῳ χρέσσονας ἔφη ἀπελεύσει τοῦ ἰῶτα τοὺς χρείσ- 

σονας; ὡς πέρ τινες ἕτεροι χάῤῥονας φασὶ τοὺς αὐτούς. ἄλλοι δὲ πρωτότυπον. εἰδότες τοῦ χρείσσονος 

τὸν χράσσονα γράφουσιν οὕτω" κρατὺς τὸ πρῶτον" εἶτα τύπος δεύτερος χατὰ σύγκρισιν χρατύτερος" 

τρίτος δὲ ἀρέσσων, xai παρενϑέσει τοῦ ἰῶτα κρείσσων. οἱ δ᾽ αὐτοὶ xci περὶ τοῦ μείζων παραδιδύασιν 
οὕτω" μέγας, ἐξ οὗ πρῶτος τύπος συγκριτικὸς μεγάτερος, δεύτερος μεγίων, τρίτος μέσσων, χαὶ Βοιω- τὸ 
τιχῶς μέζων" Βοιωτοὶ γὰρ τὰ δύο σίγμα εἰς ζῆτα καὶ αὐτοὶ τρέπουσι" καὶ ἐπελεύσει τοῦ ἰῶτα, μείζων. 
καὶ οὕτω μὲν αὐτοί. Ὅτι δὲ καὶ παρὰ τὸ μὴ ἵζειν δοκεῖ γίνεσθαι ὃ μείξων, ὡς καὶ παρὰ; τὸ μὴ γῇ 
ἐγγίζειν ὁ μέγας, ἀλλαχοῦ δηλοῦται. CVers. 356.) Τὸ δὲ, οὕταε χαλκῷ, τὸ ivrshég ἐστι τοῦ προγρα- 

φέντος ovra. διὸ βραχυκαταληκτεῖ ἐκεῖνο ἀεὶ ὡς δακτύλου ἔχον “παραλήγουσαν. ( Vers. 562.) Ἱεπτηὼς. 
δὲ ὃ χατεπτηχὼς καὶ διὰ δειλίαν συνεσταλμένος, ὃς καὶ πεπτεὼς κατὰ συστολὴν τῆς παραληγούσης κεῖ- 

5o rat μεῖτ᾽ ὀλίγα ἐν τῇ τῶν ἰχϑύων παραβολῇ. (Vers.363.) ΜΝεόδαρτον δὲ ὑπέδυ δέρμα ὁ Μέδων, 
καϑά ποὺ καὶ οἱ τοῦ Μενελάου ἑταῖρον τὰ τῶν φωχῶν, ἵνα περιχυϑὲν ὡς ὑγρὸν συσχηματίζοιτο τῷ 
κειμένῳ xci χρύπτοι ἀσφαλῶς πάντοϑεν ὡς οἷον ἐνδύον ἐκεῖνον ἱματίου δίκην. διὸ καὶ ὃ ποιητὴς 
ἐνταῦϑα τὸ μὲν περιϑέσϑαι ἀμφιέσασϑαι λέγει, εἰπών" ἀμφὶ δὲ δέρμα ἕστο βοὸς γεόδαρτον. τὸ δὲ 
ἀποϑέσϑαι ἀντὶ τοῦ ἐκδύσασϑαι" φησὶ γάρ' βοὸς δ᾽ ἀπέδυνε βοείην. ταυτὸν δὲ πάντως ἀποδύσασθαι 20 
zai ἐχδύσασϑαι. ( Vers. 364.) Τὸ δὲ βοὸς - περιττῶς κεῖται ἐν τῷ βοείην" ἤρκει γὰρ βοείην, ἡ συνεπι- 

νοεῖται πάντως καὶ ὃ βοῦς. τοιοῦτον καὶ τὸ, βοῶν ἐπιβουκόλος ἀνὴρ; καὶ ποδάνιπτρα ποδῶν , χαὶ ἕτερῶ 

ὅμοια, περὶ ὧν χαὶ ἀλλαχοῦ ἱχανῶς εἴρηται. ( Vers. 372.) Τὸ δὲ, οὗτος ἐρύσατο καὶ iocus 'ταυτά 
εἰσι κατὰ ἔννοιαν. ᾿Αἰδίπλαστον δὲ τὸ ὑῶ ἐν τῷ ἐρύσατο κοινότερον ἢ. μᾶλλον ἀπὸ τοῦ εἰρύσατο ἐκβλὴη- 

ϑέντος τοῦ ἰῶτα. (Vers. 374.) Εὐεργεσίαν δὲ τὴν ἀγαϑοεργίαν ἐνταῦϑα λέγει, ἀντικειμένην τῇ 
κακοεργίᾳ. δύναται δὲ νοηϑῆναι ἡ λέξις χαὶ ἐπὶ τοῦ παρὰ τοῖς ὕστερον λεγομένου εὐεργετεῖν" χάλλιον 

δὲ τὸ 7 πρῶτον. (Vers. ὅ16. ) "Ev δὲ τῷ, ἕζεσϑε ϑύραζε ἐκ φόνου εἰς αὐλὴν, δύναται “φόνος xoi τὸ 
θοχεϑὲν αἱμᾶ λέγεσϑαι καὶ ὃ τόπος ἔνϑα οἱ φόνοι τῶν μνηστήρων. “Πολύλ Φημος δὲ ἀοιδὸς ὃ ὁ Φήμιος ἢ ὡς 

σοφὸς zal πολυΐστωρ καὶ οὕτω πολλὰς φήμας εἰδὼς, ἢ ὡς πολλοὺς φημίζων, ἢ ὡς ὑπὸ πολλῶν τοῦτο 

πάσχων, ἢ) καὶ ἄλλως ὡς. μαντιχὰς φήμας εἰδὼς, περὶ ὧν πολλαχοῦ εἴρηται" ὑπόχεινται γὰρ καὶ μαγν- ὅ0 
τιχοὶ εἰναι οἱ ἀοιδοί" ἢ καὶ ἄλλως πολύφημος, ἐπεὶ ϑεὸς αὐτῷ ἐν φρεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσε. óujs- 

1991 βάλλεται δέ τι ἐνταῦϑα καὶ ἡ προδηλωϑεῖσά ποὺ πολύφημος | ἀγορά. *(Vers. 381 — 589. ) Ὅτι ἐνα- 791 
χϑεὶς, ὡς ἐῤῥέϑη, 0. Ὀδυσσεὺς εἰς ὑποψίαν ὑπὸ Méorros καὶ Φημίου, μή ποτέ τινες. τῶν μνηστήρων 

σώζοιντο, ἐπάπτηνέ, φησι, χαϑ' ἑὸν δόμον, εἴ τις ἔτι ἀνδρῶν ζωὸς ὑποκλοπέοιτο ἤγουν ὑποχλέπτοι τὸ 

ζῆν 3 ἢ κρύπτοιτο, ἀλύσχων Κῆρα μέλαιναν, 0 καὶ ὃ Μέδων ἐποίησε. καὶ ὅρα τὸ ὑποχλοπέοιτο kong 

τάτην λέξιν εἰς δήλωσιν i ἐπιχρύψεως. πρωτότυπον δὲ τοῦτο τοῦ κλοπεὺς, O χεῖται παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ, 
10 φιλεῖ δ᾽ ὁ ϑυμὸς πρόσϑεν ἡρῆσϑαι χλοπεύς" χαϑὰ καὶ ἐκ τοῦ ἡνιολχεύω γίθεται ἡνιοχεὺς χαὶ ἡγεμονεύω. 

ἡγεμονεύς. καὶ οὕτω μὲν ἐπάπτηνεν ᾿Οδυσσεύς. τοὺς δὲ ἴδε μάλα πάντας ἐν αἵματι καὶ κονίῃσι πεπτηῶ- 
τας πολλοὺς ὡς T ἰχϑύας » οὕς ϑ᾽ ἁλιεῖς κοῖλον ἐς αἰγιαλὸν πολιῆς ἔχτοσϑε ϑαλάσσης δικτύῳ, ἐξέρυσαν 
πολυωπῷ, οἱ δέ τε πάντες κύμαϑ' ἁλὸς ποϑέοντες ἐν τῷ ἔτι ζὴν ἐπὶ ψαμάϑοισι κέχυνται" τῶν μέν τ᾽ 4o 

ἠέλιος φαξϑων ἐξείλετο ϑυμόν" ὁ ὡς τότ᾽ ἄρα μνηστῆρες, ἐπ᾽ ἀλλήλοισι χέχυντο. χρήσιμος δὲ ἡ παραβολὴ 
20 ἐπὶ τοιαύταις νεκρῶν πτώσεσι χαὶ μᾶλλον ἀγεννῶς πεσόντων. Ὅρα δὲ ὅτι μεγαλεῖον. Ἀμυράγματοβ, & . 

zat μὴ πολὺ εὑρὼν ὃ ποιητὴς ἐπλεόνασε παραβολαῖς , πρὸ ὀλίγων μὲν χρησάμενος τῇ ““ βοῶν, ἔτι δὲ 
χαὶ αἰγυπιῶν » ἐνταῦϑα δὲ τῇ ἀπὸ ἰχϑύων, προϊὼν δὲ λέοντι τὸν Ὀδυσσί» «coa odi, ἐρεῖ δὲ ἐφεξῆς 
zai ἀπὸ κιχλῶν zat πελειῶν παραβολὴν ἐν τῷ τῶν ἀμφιπόλ,»! Φανάτῳ. καὶ νῦν μὲν οὕτως: ᾿ἄλλως μέν- 
τοι τὸ τῆς ᾿Οδυσσείας βιβλίον σπανίζει παραβολῶν, ὧν ἡ ̓ Ιλιὰς εἰς πὴ. μεμέστωται διὰ τὸ τῶν ἐχεῖ. 
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πράξεων πολυμέγεϑες, ἐναργείας δεομένων ἄλλης τε καὶ τῆς ἐκ παραβολῶν. Σημειοῦνται δὲ οἱ “παλαιοὶ 30 
ἅπαξ ἐνταῦϑα μνησϑῆναι τὸν ποιητὴν ἰχϑύων ϑήρας τῆς διὰ δικτύων. τὸ γὰρ ἐν ᾿Ιλιάδι, μή πως ὡς 
eic. λίνου ἁλόντες πανάγρου, ἄδηλόν φασιν" εἴτε ἰχϑύων εἴτε πεζῶν ζώων εἴτε καὶ πτηνῶν ἄγραν δηλοῖ, 
τὴν δέ γε δι᾿ δρμιᾶς καὶ ἀγκίστρου ϑήραν πολλάκις εἶπεν. (Vers. 583.) Ex δὲ τοῦ, ἐν αἵματι, xoi 
κονίῃσι, σημειοῦνται οἱ παλαιοὶ, ὡς οὐ κατέστρωτο λίϑοις τὸ τοῦ ἀνδρῶνος ἔδαφος, εἴ ys κονίαν εἶχε, 

792 διὸ καλῶς ἐν τοῖς πρὸ τούτων ὕδατι ῥαίνεται. (Vers. 585.) Κοῖλος δὲ αἰγιαλὸς ἁπλῶς 0 βαϑύς. οὐ 
γὰρ ἂν ἢν αἰγιαλοῦ ὀφρὺς μὴ βάϑους ὑποχειμένου “τοῦ κατὰ τὸ ὕδωρ. (Vers. 386.) Πολυωπὸν. δὲ 4ο 
δίκτυον κατὰ τοὺς παλαιοὺς τὸ πολλὰς ἔχον ὀπὰς, ἐκταϑέντος τοῦ ὁ. βίαιον γάρ, φασι, πολυωπὸν 
εἰπεῖν τὸ πολυόιρϑαλμον. ci τοῦτο. uiv ὀρϑόν. εἰ δέ τις ἐνθυμηϑείη καὶ τεχνητοὺς εἶναι ὀφθαλμοὺς, 

10 ὑποῖοι καὶ οἱ κατὰ τὰς τριήρεις, λέγονται γὰρ ὀφϑαλμοὶ ῥητορικῶς ἐν ἐκείναις “αἱ ὁπαὶ ὧν αἱ κῶπαι 
διείρονται, οὐκ ἂν. ἀπαγορεύσοι πολυωπὸν εἰρῆσϑαι δίκτυον, οὗ πολλοὶ τεχνικῶς οἱ ὀρϑαλμοί. moAvo- 
πὸν μέντοι ῥάκος οὐ κατὰ τέχνην ἔχον ὑφ ϑαλμοὺς ἀλλὰ τετρημένον ἄλλως ἐκ πάϑους εἰς onec ἐϑέλει 
τῷ 0 ju" χρῷ παραλήγεσθαι. (Vers. 588.) Τὸ δὲ, ἥλιος ἐξείλετο ϑυμὸν, δηλοῖ οὐ τὸν ἀέρα αἴτιον 50 
ἁπλῶς οὕτως εἶναι τοῦ ϑνήσχειν ἰχϑύας, ἀλλὰ τὸ ϑερμόν. οὐ δύνανται γὰρ ἡλίῳ, ϑέρεσϑαι οἷς ὃ βίος 
αἰεὶ ἐν ὑγρῷ. (Vers. 591.} Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἐν. ἀρχῇ λόγου κεῖται ἀναντιῤῥήτως τὸ, εἰ δ᾽, ἄγε ἀντὶ 
τοῦ εἴα ἄγε. φησὶ γάρ" εἴ δ᾽, ἄγε μοι χάλεσον- τροφόν. (Vers. 592.) «“2έγει δὲ καταϑύμιον τὸ κατὰ 
ψοῦν νόημα, εἰπών" ἔπος τό uot χαταϑύμιόν" ἐστιν. ( Vers. 394.) Ὅτι κινῆσαι ϑύραν φησὶ τὸ διασα- 
λεῦσαι ἐπὶ χλήσει τινὸς τῶν ἔνδον. καὶ ἔστιν ἕτερον τοῦτο τοῦ κόψαι xal χροῦσαι. Τηλέμαχος οὖν 

χεϊλευσϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς, κινήσας ϑύρην, καλεῖ τὴν μαῖαν. ἣν καὶ δμωάων σχοπὸν λέγει, 0 ἐστιν Go 
20 ἐπιμελήτριαν, ἐπίτροπον. ἡ δὲ ιτοιαύτη καὶ ἐπίσκοπος λέγοιτ᾽ ἂν κατὰ τὸ, ἐπίσκοπος ἤἢσιν ὁδαίων. 

( Vers. 399.) Ὅτι ἐξελϑοῦσα μεγάρων ἤτοι τοῦ γυναικῶνος Εὐρύκλεια εὗρεν "᾿ Οδυσσέα μετὰ κταμέ- 1932 
γοισι νέχυσιν αἵματι καὶ λύϑρῳ πεπαλαγμένον, ὡς vs λέοντα ὅς δά τὲ βεβρωκὼς βοὸς ἔρχεται ἀγραύ- 
λοιο, πᾶν δ᾽ ἄρα οἱ στῆϑός τε παρήϊά τε ἀμφοτέρωθεν αἱματόεντα πέλει, δεινὸς δ᾽ εἰς one ἰδέσϑιαι". 
ὡς ̓ Οδυσσεὺς πεπάλακτο χεῖρας καὶ πόδας ὕπερϑεν. xai ἡ μὲν ὡς νέκυας καὶ ἄσπετον εἴσιδεν αἷμα, ἔϑυσεν 

ὀλολύξαι" ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον. ἀλλ Ὀδυσσεὺς κατέρυκεν εἰπών" ἐν ϑυμῷ, γρηῦ, χαῖρε καὶ ἴσχεο, 
μηδ᾽ ὀλόλυζε. ( Vers. 412.) εἶτα καὶ εἰπὼν γνωμικῶς ὅτι οὐχ ὁσίη κταμένοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσιν εὐχετάασϑλαι; 
ἐπιφέρει & περ ἂν εἴποι τις ἐπὶ ϑανάτῳ ἀδίκων ἀνδρῶν. φησὶ γάρ" τούςδε δὲ δίχη ἐδάμασε ϑεοῦ καὶ 
σχέτλια ἔργα. ποῖα δὲ σχέτλια ἔργα; οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν 
ἐσθλὸν 0 τις σφέας εἰσαφίκοιτο" τῷ καὶ ἀτασϑαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. - ( Vers, 405.) Ὅρα δὲ 

So ὅτι χαλῶς ἡ ῥηϑεῖσα παραβολὴ οὐ πεινῶντι λέοντε τὸν Ὀδυσσέα εἰκάζει, ἀλλ᾽ ἤδη κεκορεσμένῳ καὶ 
οὕτως ἐρχομένω ἤτοι ἁπλῶς βαδίζοντι ἢ ἀπερχομένῳ καὶ ὅτι παιδευτικὸν τὸ μὴ ἐθέλειν ἐπικαυχᾶσϑαι 
ἀνδράσι τεϑνεῶσιν, ἢ μᾶλλον ἄλλως εἰπεῖν, οἱ οὐκ ἐξ "ἀνδρίας τῶν καταβαλόντων ἀλλ' ἐκ ϑεομηνίας 10 

ἔπεσον. οἱ μέντοι ἀκριβέστεροι λέγειν φασὶ τὸν ποιητὴν ὅτι οὐ καλὸν οὐδὲ ὅσιον χταμένοις ἐπ᾿ ἀνδράσιν 

ἐπεύχεσθαι, ὃ ταυτὸν τῷ ὀλολύζειν ἐστὶν, ὡς καὶ ἡ ̓ Ιλιὰς ἐδήλωσε σαφέστατα. ἡ γὰρ εὐχή, φασι, 

ϑεοῦ παρουσίαν αἰτεῖ" παρεῖναι δὲ νεχροῖς τὸ ϑεῖον οὐ ϑεμιτὸν ἐνόμιζον “Ελληνες. ὅϑεν καὶ "άρτεμις 

ἐχλείποντος ᾿Ιππολύτου παρ᾽ Εὐριπίδῃ ὑποχωρεῖ. ἄλλως δέ, φασι, κωλύειν τὸ ἐπικαυχᾶσϑιαι οὐκ εὔλο- 

γον" αὐτὸς γάρ, φασιν, ὃ ταῦτα λέγων Ὀδυσσεὺς ἐν ᾿Ιλιάδι ἐπεύχεται κειμένῳ τῷ Xoxo. ( Vers. 411.) 

γοητέον οὖν ὅτι τῆς γραὸς ἐν τῷ χαίρειν ὀλολύξαι προϑεμένης ἤγουν τρανεστέρῳ φωνῇ εὔξεσϑαι xal 

ϑεοὺς ἐπιβοήσεσϑαι διὰ τὴν χαρὰν κωλύει ᾽Οδυσσεὺς, παραινέσας iv ϑυμῷ χαίρειν αὐτὴν, σίωπωσον 

4o δηλαδύ. τὸ μέντοι ἐπὶ ϑρήνου τάττειν τὸ ὀλολύζειν νεωτέρων ἐστὶ, γινόμενον mega τὸ ὀλοὸν Avian. 

Ἰστέον δὲ ὡς μετ᾽ ὀλίγα. ἑτέρας δμωὰς ἐρεῖ ἀπεναντίας τῇ μαίᾳ δακρυούσας καὶ ὀλοφυρομένας one 

διὰ λύπην. (Mers. 402.) «“ύϑρον δὲ καὶ νῦν ὁ ἐξ αἵματος μολυσμὸς, ὃν χρὴ ἀπολούσασϑαι, mapa TO 
λούω" ἀφ᾽ οὗ λύῳ" ἐξ οὗ καὶ λῦμα τὸ κάϑαρμα, καὶ λυμαίνω τὸ ἀποκαϑαίρω, καὶ πτωχὸς δαιτῶν 

ἀπολυμαντήρ. γράφεταν δὲ διὰ τοῦ ^ τὸ λύϑρον τοῦτο πρὸς Ἀδιαστολὴν τοῦ λύτρου, ἐξ οὗ καὶ τὸ 20 

λυτροῦσϑαι. Τοῦ δὲ πεπαλάχϑαν obs ἔστι καιριωτέρα τῇ ποιήσει λέξις ἐπὶ τοιούτου ἐξ αἵματος μολυ- 

. 708 σμοῦ" διὸ καὶ δὶς ἐνταῦϑα κεῖται. εἰ δὲ καί τινι ἐμιάνθησαν αἵματι μηροὶ, aA ἐκεῖνο ἑτέρου ve λόγου 



288 PAÁACEJLIAIA X Ysáo$—431:. 

χαὶ οὐδὲ τοιαύτην ἔμφασιν ἔχειγ οὔτε μὴν ὄγκον ποιήσειε πρέποντα. (Vers.403.) Τὸ δὲ, βεβρωχὼς 

βοὸς, Or 4ττικόν ἐότι, προδεδήλωται.- ᾿Αγραυλος δὲ ὑπόκειται ὃ ῥηϑεὶς Doig, ἐπεὶ τοιούτοις ὡς τὰ 
πολλὰ ἐπιτίϑενται λέοντες. κατ᾽ ἀνάγκην μέντοι ποτὲ καὶ ιβουστασίοις ἐπιβουλεύουσι. Παρήϊα δὲ νῦν 

μὲν αἱ παφειαί. ἐν δὲ ̓Ιλιάδι κόσμος Ἱππων. παραγναϑίδιος, οἷον, παρήϊον. ἔμμεναι ἵππων. (Vers, 405.) 
Τὸ δὲ, δεινὸς εἰς ὦπα ἰδέσϑαι, δέδωχε τοῖς ὕστερον γράφειν. τὸ, δεινὸς ἰδεῖν xal φοβερὸς ἰδέσϑαν 

καὶ ὅσα τοιαῦτα. GVers. 407. ) Τὸ δὲ εἴσιδε δὶς κεῖται συναπτῶς ἐν τῷ, εἴσιδεν αἷμα, xal, ἐπεὶ μέγα 

εἴσιδεν ἔργον. οὐ γὰρ ὑκνεῖ ὃ ποιητὴς ἐν καιρίῳ ταυτολογεῖν, ἀνεπιτηδεύτως γράφων ἐν τοῖς ἁπλοῖς. 

(Vers. 4ο8.) Τὸ δὲν ἐπεὶ μέγα εἴσιδεν ἔργον, ἐπιφωνηματικῶς ἐῤῥέϑη; τεϑέν τὲ ὕστερον χαὺ πολὺν 

γοῦν περιέχον ἐν ὀλίγαις λέξεσι. τοιοῦτον δὲ. καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ; μέγα δ᾽ αὐτῷ φαίνετο ἔργον" μετ᾽ 
ὀλίγα μέντοι τὸ, τετέλεστο δὲ ἔργον, οὐ τοιοῦτον ἐστίν. (Vers.412.) 'Ev δὲ τῷ, ovy ὁσίη; λείπει τὸ τὸ 

30 dix ἢ τὸ εὐχὴ μιγρϑὲν κἀπὸ κοινοῦ, ἵνα λέγῃ ὅτι οὐχ᾽ ὁσίη εὐχὴ τὸ οὕτως εὔχεσϑαι. Τὸ 02, δίκη ϑεοῦ, 
πρὸς διαστολὴν ἐῤῥέϑη τῆς κατ᾽ ἀνθρώπους" νοεῖ γὰρ ὡς, ἐπεὶ μή τινες ἄνϑρωποι ἐχώλυον τοὺς μνη- 

στῆρας ἀδικοῦντας, μετῆλϑεν αὐτοὺς ἀναγχαίως ἡ ἐκ ϑεοῦ δίκη. (Vers.415.) Τὸ δὲ, 0 τις σφέας 

εἰσαφίκηται, ἀντὶ τοῦ, ὃς εἰς αὐτοὺς ἔλϑῃ, ἐμερίχευσε τὸ, ἐπιχϑονίων ἀνϑρώπων συνήϑως ἀληϑείας 

τὲ χάρὶν xc σαφηνείας. οὐ γὰρ πάντας ἐπιχϑονίους οἱ μνηστῆρες ἠτίμαξον, ἀλλ ὃς ἂν εἰς αὐτοὺς 

ἀφίκοιτο εἴτε καχὸς εἴτε ἐσϑλός. καὶ ἦσαν ἄμφω οὐκ ἀγαϑώ" οὔτε γὰρ τὸν ἐσϑλὸν ἐχρῆν ἀτιμοῦν φύσει 

τίμιον ὄντα, οὔτε ἴσως τὸν ἑτεροῖον, ὃς ἄλλως ἔσχε τὸς ἐπιτίμιον τοῦ μὴ τίεσϑαι. δύναται δὲ xat ἑτέρως 

χακὸν μὲν λέγειν τὸν ταπεινόν" ἐσϑλὸν δὲ τὸν μὴ τοιοῦτον. ( Vers. 417.) Ὅτι; εἰ καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων 
Ὀδυσσεὺς : μὴ ἐϑέλειν εἶπεν ix τῆς τροφοῦ μαϑεῖν, τίνες τῶν γυναικῶν φαῦλαι καὶ τίνες οὗ τοιαῦται, 
αὐτὸς εἰπὼν φράσασϑαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μὲν ἕφρη . ὡς μὴ πολλὰς ἐϑέλων εἰδέναι χάριτας ἀκαίρως τῇ uec. 20 

vvv μέντοι ἐρωτᾷ χάριν ἱστορίας ἀναγκαίας καὶ προκαλεῖται αὐτὴν καταλέξαι γυναῖκας τὰς ἐν μεγάροις 

ἤτοι κατὰ τὴν γυναικωνίτιν, αἵ τέ μέ, φησιν. ἀτιμάζουσι καὶ ci νηλιτεῖς εἰσίν, ἢ κατά Tuas. ὡς 

40 προεδηλώϑη, νηλίτιδες. ἡ δὲ "πεντήκοντα τὸί εἰσί, φῆσιν, ἐνὶ μεγάροισι γυναῖχες Oye, τὰς μέν τ᾽ sre 2 

διδάξαμεν ἐργάζεσθαι, εἴριά τε ξαίνειν. τοῦτο δὴ τὸ igo τῶν ἔργων χαὶ δουλοσύνης ἀνέχεσϑαι- τάων 
δώδεκα πᾶσαι ἀναιδείης ἐπέβησαν, οὔτ᾽ ἐμὲ τίουσαι, ἀξιοῖ γὰρ ἡ γραῦς καὶ αὐτὴ τιμᾶσϑαι ὡς μαῖα 

za φίλη τροφὸς, οὔτ᾽ αὐτὴν Πηνελόπειαν. (Vers. 420.) Τηλέμαχος δέ, φησι, véov μὲν. ἀέξετο, 

οὐδέ é μήτηρ σημαίνειν εἴασχεν ἐπὶ δμωῆσι γυναιξὶ, παιδευτικῶς τοῦτο ποιοῦσα ὅτι μηδὲ δεῖ τοιαύτην 

ἡλιχίαν ἐφιστᾶν γυναιξίν. ἀπολογία δὲ τοῦτο "ὑπὲρ τοῦ παιδὸς, | ἵνα μὴ μέμφοιτο, αὐτὸν ὃ πατὴρ ὡς μὴ 

χωλύοντα τὰς δμωὰς τοιαῦτα ποιεῖν" ἐπὶ τούτοις ἐθέλει μὲν ἡ γραῦς ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον aqunvi- 

σαι τὴν βασίλειαν, κωλύεται δὲ ὑπὸ Ὀδυσσέως εἰπόντος" ( Vers. 431.) μή πω τήνδ᾽ ἐπέγειρε". οὔ πω 80 
γὰρ ἐϑέλει τὴν Πηνελόπην ἐξεγερϑῆναι πρινὴ καὶ τὸ δῶμα τέλειον διακοσμηϑῆναι χαὶ τὰς κακὰς δὲ 

γυναῖκας ἐπιλιπεῖν. τότε δὲ ἀφυπνισϑήσεται ὅτε καὶ τερατωδεστέρα ἔσται 5 ἐντυχία αὐτῆς. οὕτω καὶ 
μετ᾽ ὀλίγα ὃ συνετὸς ᾿Οδυσσεὺς τῆς γραὸς προκαλουμένης αὐτὸν λαμπροφορῆσαν, οὐδὲ ἐχεῖ πείσεται, 

ταμιευόμενος ὁμοίως καὶ τοῦτο ἐν τοῖς ἑξῆς. Ὅρα δὲ καὶ ὅτι οὐδέν τι ϑέρμότερον 1j μαῖα ἐποίησεν ἐκκροῦ- 
50 σϑεῖσα τῇ ἐκτὸς κατὰ τὴν τρα;γῳδίαν χαὶ παρ᾽: ἐλπίδας χαρᾷ. οὔτε χὰρ ἀμφιχυϑεῖσα ἠσπάσατο τὸν 

Ὀδυσσέα κατὰ τὰς ἐφεξῆς, οὔτε ἔχυσεν ἀγαπαζομένη κεφαλήν τε καὶ ὥμουξ, ὡς αἱ λοιπαὶ ποιήσουσι. p 

Ori ἐγκρατὴς κἀνταῦϑα Ὀδυσσεὺς, ovx ἐπισπεύδων τὴν τῆς φιλτάτης γυναικὸς ἐντυχίαν πρινὴ πάντα 

χόσμον διάϑηται. (V ers. A21.) ᾿Ιστέον δὲ 0v πλουσίου δώματος ἔνδειξις ἡ τῶν πεντήκοντα pte κτῆσις. 
( Vers. 422.) Τὸ δὲ, ἔργα ἐργάζεσϑαι, τρόπος ἐτυμολογικός. (Vers. 423.) Τὸ δὲ, εἴρια ξαίνειν» εἰ 

μὲν πρὸς ἑρμηνείαν χεῖται, τοῦ, ἔργα ἐδιδάξαμεν,, πάντῃ ἁπλοϊχῶς ἐῤῥέϑη. οὐ γὰρ δή που τοῦτο “καὶ 40 

μόνον γυναιχῶν ἔργον τὸ εἴρια ξαίνειν. εἰ δὲ μὴ χάριν ἑρμηνείας κεῖται, ἄλλο τι παρὰ τὰ ἔργαν εἶναι 

δηλοῖ τὸ εἴρια ξαίνειν διὰ τὴν εὐτέλειαν. ἴσως δὲ χαὶ ὡς 2x μέρους τούτου τὰ λοιπὰ ἔργα δηλοῖ. διὰ τὸ 

ἐν ἐρίοις ὡς τὰ πολλὰ τὴν παλαιὰν ταλασιουργίαν ϑεωρεῖσϑαι ταῖς γυναιξίν. “ΤΙ δὲ δουλουύνη τῆς ἀνά- 

λογίας ἐστὶ τοῦ τοξοσύνη καὶ τῶν λοιπῶν. Τὸ δὲ, δουλοσύνης ἀνέχεσθαι, τιν ὧν ἀντιγράφων ἔχουσι 

δουλοσύνην ἀνέχεσϑαι" ἴσως δέ οὐ χαλῶς" τὸ γὰρ πάντας ἀνϑρώπους ἀνέχεσϑαι, πρὸς 0. δοκεῖ φέρε- 

σϑαι ἡ γραφὴ, οὐ τοιαύτης σημασίας ἐστί. (Nexs. 424.) Τὸ δὲ, ἀνάιδείης ἐπέβησαν, δηλοῖ μὲν περι- 
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φραστιχῶς τὸ ἠναιδεύσαντο. χρησιμεύει δὲ καὶ "αὐτὸ ἐν ᾿Ιλιάδι εἰς τὸ, χακῶν ἐπιβασχέμιεν υἷας ^ Ayouv. Go 

ἴσως δὲ ἔχει τι ὁμοιότητος χαὶ πρὸς τὸ, νηπιάας ὀχέειν. ταυτὸν γὰρ ἀναιδείης ἐπιβῆναι καὶ ἐπὶ νηπιό- 
τητος ὀχεῖσϑαι, εἰ μὴ ἄρα ἐχεῖγνο μᾶλλον ἐνεργητιχῶς γοεῖται, ἵνα λέγηται ὃ παῖς ὀχεῖν, τουτέστι φέρειν 
ἤτοι βαστάξε ἐν, γνηπιάας ἐν πτώσει αἰτιατιχῇ;, 0 ἐστι νηπιότητας. λέγοι δ᾽ ἂν ἀναιδείης ἐπιβῆναι καὶ 

τὸ εἰς ἄχρον αὐτῆς ἐλϑεῖν. καὶ ἄλλως δὲ μεταφοριχῶς ἂν ἔχοι ὡς ἀπὸ ἐπιβάσεως τῆς εἰς ἅρμα. Ὅρα δὲ 
καὶ ὡς ἀφώρισεν ἐνταῦϑα τὴν ἀναίδειαν εἰς τὸ μὴ τοὺς ἀναγκαίους τιμᾶν. * (Vers. 434.) Ὅτι σύντομος 933 

παρίσωσις ἐν τῷ, ἀγγελέουσα γυναιξὶ καὶ ἐποτρυνέουσα νέεσϑαι. ( Vers, 455.) Ὅτι διαζοσμῆσαι ϑελή- 

794 σας Ὀδυσσεὺς τὰ τοῦ δώματος πρὶν ἀφυπνισϑῆναι τὴν γυναῖχα κελεύει τῷ υἱῷ καὶ τοῖς δούλοις εἰς 

ἑαυτὸν χαλεσάμενος οὕτως" (Vers. 457.) ἄρχετε νῦν, 0 περ οἱ usd Ὅμηρον ἄρχεσϑέ φασι, νέκυας 
10 φορέειν, xci ἄνωχϑε γυναῖχας, τὰς δώδεκα δηλαδή. αὐτὰρ ἔπειτα ϑρόνους περικαλλέας 108 τραπέζας 

ὕδατι καὶ σπόγγοισι πολυτρήτοισι χαϑιαίρειν" ὃ δὴ χαὶ ποιοῦσιν ἐκεῖναι, ἀολλέες ἐλϑοῦλσαι ἅπασαι, αἰνὰ 10 
ὀλοφυρόμεναι, (V ers. 4.47.) ϑαλερὸν χατὰ δάκρυ χέουσαι διὰ τὰ ἐλπιζόμενα οὐκ ἀγαϑὰ, οὐ μὴν κατὰ τὴν 
γραῦν ὀλολύζουσαι. ( Vers. 454.) Τηλέμαχος δὲ καὶ οἱ δοῦλοι λίστροισι δάπεδον δόμου ξύον. καὶ ἀἱ δμωαὶ 
φέρουσαι καὶ τὰ ξυόμενα δηλαδὴ τίϑεσαν ϑύραζε, ὕπου καὶ οἱ νεκροὶ ἔκειντο περὶ τὴν αἴϑουσαν. φησὶ 

γάρ' νέχυας φόρεον, χὰδ δ᾽ ἂρ ὑπ᾽ αἰϑούσῃ τίϑεσαν εὐερχέος αὐλῆς, ἀλλήλαις ἐρείδουσαι. σήμαινε 
δ᾽ Ὀδυσσεὺς αὐτὸς ἐπιστείχων, ( Vers, 451.) ταὶ δ᾽ ἐχφόρεον καὶ ἀνάγκῃ, ἵνα οὕτω γοῦν ὑπουργοῖεν ai 
ἄλλως μὴ ἐϑέλουσαι δουλοσύκνης ἀνέχεσϑαι. ( Vers. 456.) Καὶ ὅρα ὡς ταυτὸν ὑπ᾽ αἰϑούσῃ εἰπεῖν καὶ 20 
ϑύραζε περὶ τὴν αὐλήν" ταύτης γὰρ ἡ αἴϑουσα, ὡς δηλοῖ τὸ, ὑπ᾽ αἰϑούσῃ εὐερκέος αὐλῆς. Τιμωρία 
δέ τις ταῖς δμωαῖς τὰ νῦν ἐπιταχϑέντα, ὡς ἂν, ἐφ᾽ οἷς ἔχαιρον τρυφῶσαι, διακονοῦσαι νῦν, ὡς οὐ 

20 ϑέλουσιν, ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς παϑαίνοιντο. (Vers. 440.) Διακοσμηϑῆναι δὲ δόμον ἔφη Ὀδυσσεὺς τὸ διό- 
λου πάντα κόσμον γενέσϑαι. Π|ολύτρητοι δὲ σπόγγοι πρός τινα ἴσως ὁμοιότητα τοῦ, πολυωπὸν δίχτυον. 
(Vers. 446.) Τὸ 02, αἱ δὲ γυναῖχες ἀολλέες ἦλθον ἅπασαι καὶ ἑξῆς ὡς ἀνωτέρω κεῖται, πένϑος γυλναὶ- So 
κεῖον δηλοῖ. m 448.) Τὸ δὲ φορεῖν χαὶ οἷον νέκυας φόρεον ἤτοι ἐνεκροφόρουν ταυτὸν τῷ m ἐπή- 

795 γαγε γάρ" ταὶ δ᾽ ἔφερον δμωαί. προσ jet δὲ προϑέσεων γίνεται ἀπ᾽ αὐτοῦ τό τὲ ἐπφορεῖν χαὶ τὸ εἰσφο- 

ρεῖν. (Vers. 450.) Τὸ δὲ ἐρείδειν ἐν τῷ, ἀλλήλῃσιν ἐρείδουσαι, ἀντίβασιν δηλοῖ τὴν καὶ ἀντέρεισιν ἐκ 

μεταφορᾶς τῶν ἀντερειδόντων σωμάτων εἴτε ξύλων εἶτε καὶ ἑτέρων" δῆλον γὰρ ὡς οἱ ἀντιβαστάζοντές τι 
καὶ ἀντερείδουσιν. ^ Ioréov δὲ ὅτι δύναται εἶναι καὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἐρείδουσαι, ἵνα δηλοῖ στοιβὴν τῶν 

γεκρῶν ἡ λέξις. ἐρεῖ γοῦν μετ᾽ ὀλίγα" κείατ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι. ( εγ5. 455.) “ίστρα δὲ ὅτι τὰ ξύστρα 4o 
ἐστὶ, προείρηται. “άπεδον δὲ καὶ ἐνταῦϑα τὸ ὑπόστεγον ἔδαφος, ὡς δηλοῖ τὸ, δάπεδον δόμοιο, πρὸς 

So διαστολὴν ῥηθὲν τοῦ αἰϑρίου.  ( Vers, 456.} ' Ev τούτοις δὲ κεῖται καὶ τὸ 9 ἁπλῆ ἀντωνυμία ἀντὶ συν- 
ϑέτου τῆς ἑαυτὸν, εἰ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι παρασημειοῦνται τινὲς ἐν τῷ, ῥίμφα Ἑ γοῦγα φέρει, μὴ δύνα- 
σϑαι τὸ ? νοεῖσϑαι ἀντὶ TOL εἰς ἑαυτόν. φησὶ yeo* ee c ̓ καλεσάμενος ᾽Οδυσσεὺς ἤγουν εἰς ἑαυτόν. 

( Vers. 441 — 473.) Ὅτι ἐπιτάξαντος Ὀδυσσέως roig ἑαυτοῦ μετὰ τὴν τοῦ οἴχου διακόσμησιν ἐξαγαγεῖν 

εὐσταϑέος μεγάροιο τὰς φαύλας ὁμωὰς “μεσσηγύς τε ϑόλου καὶ ἀμύμονος ἕρχεος αὐλῆς ϑεινέμεναι, 5o 
τουτέστι ϑείνειν καὶ τύπτειν ξίφεσιν, εἰσόκε, φησὶ, ψυχὰς dd xc ἐκλελάϑοιντ᾽ Ἀφροδίτης, 

ἣν ἂρ ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον μίσγοντό τε λάϑρῃ, ποιοῦσιν οὕτως οἱ χελευϑέντες καὶ ἐξαγαγόντες μεσση-" 

γύς τε ϑόλου τοῦ ῥηθέντος καὶ τοῦ τ αὐλῆς ἕρχεος εἴλεον ἐν στένει, τουτέστι συνέχλειον αὐτὰς ἐν στε- 

γοχωρίᾳ τόπου, ὅϑεν οὔ πως ἦεν ἀλύξαι. χαὶ Ὀδυσσεὺς μὲν οὕτως ἁπλῶς φονευϑῆναι χελεύει τὰς δμωὰς, 

Τηλέμαχος, δὲ εἰπὼν, μὴ μὲν δὴ χαϑαρῷ ϑανάτῳ ἀπὸ ϑυμὸν ἑλοίμην τάων, ct δὴ ἐμῇ κεζρραλῇ XOT 

40 ὀνείδεα qelov τουτέστι κατέχεάν μου ὕβρεις, μητέρι D ἡμετέρῃ, παρά τε αν ΠΟΥ ΠΟΙ ἴαυον, πεῖσμα 

γεὸς κίονος à ξάψας μεγάλης περίβαλλε ϑόλοιο, τουτέστι στύλου ἐξαρτήσας τινὸς *ij κιονοειδοῦς ξύλου 6o 

πέριξ ἔϑετο τῆς ϑόλον, ὑψόσε ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας Vxovro* δι᾽ οὗ τὴν ἀπαιώρησιν τῶν 

δμωΐδων δηλοῖ εἶτα τὴν χαϑεξῆς στοιχηδὸν ἐκείνων ἐπὶ τοῦ πείσματος ἀνάρτησιν καὶ τὸ, Booyots 

ἐνσχεθῆναι σαφῶς διαγράφων ποιεῖ παραβολὴν ταύτην ὡς δ᾽ Or ἂν ἢ κίχλαι τανυσίπτεροι ἠὲ πέλειαν 

ἕρχει ἐνιπλήξωσι, τουτέστι μηχανήματι ἀγρευτιχῷ ἐγκρούσωσι, τό 8 ἑστήκει ἐνὶ ϑάμνῳ, αὖλιν ἐσιέμε- 

ναι, στυγερὸς δ᾽ ὑπεδέξατο χοῖτος, ὡς αἵ γ᾽ ἑξείης κεφαλὰς ἔχον, ἀμφὲ δὲ πάσαις δειρῇσι βρόχου ἧσαν, 
ΟΟΜΜΈΝΤ. IN Opvss. Τομ. 1. O o 
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103 4Ὅὅπως οἴχτιστα ϑάνοιεν" ἤσπαιρον δὲ πόδεσσι μίνυνϑά περ οὔ τι μάλα δήν. ὥπερ ταυτὸν δηλοῦσι. 

ταυτὸν γὰρ τὸ μίνυνϑα; ἐξ οὗ μινυνϑάδιος, χαὶ τὸ, οὐ μάλα δήν. ὥς πὲρ καὶ τὸ, εἵλεον ἐν στείνεν, 

xci τὸ, ὅϑεν οὔ πως je ἀλύξαι. στεῖνος γὰρ, ὅϑεν δυσχερές ἐστιν ἀλύξαι. δῆλον δ᾽ ἐκ τῶν ῥηϑέντων 

ὅτε ἄλλο μὲν ἐχέλευσεν ὃ πατὴρ, ἄλλο δὲ πεποίηκεν ὁ υἱός. ἐπεὶ γὰρ καϑαρὸς μὲν ὃ διὰ ξίφους ἐδόχει 

ϑαάνατος, μιαρὸς δὲ ὃ ἀγχονιμαῖος, ὡς ἐν τῇ νεκύᾳ προδεδήλωται, ἔκρινε μὴ χρῆναι καϑαρῷ ϑανάτῳ 
τὰς ἀχαϑάρτους πεσεῖν, αἵ οὔτε αὐταὶ καϑαραὶ ἦσαν οὔτε τοὺς desngede χαϑαροὺς εἴων ὕβρεων. 
(Ver s. 462.) "loréov δὲ ὦ ὡς ϑάνατον χαϑαρὸν οἱ μὲν πλείους, ὡς ἐῤῥέϑη, γοοῦσι" τινὲς δὲ καὶ τὸν ἁπλοῦν 

οὕτω λεχϑῆναι φασί. Θόλος δέ, φασιν, οἴκημα κυκλοτερὲς, εἰς ὃ τὰ καϑεχάστην χρήσιμα τῶν σκευῶν 
ἐτίϑεντο, οἷον, πίνακες, κρατῆρες, ἐχπώματα. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ϑέειν ὅλον οἱονεὶ τὸ περιϑεόμενον. 

Τούτου τοῦ ϑόλου μεταξὺ καὶ τοῦ τῆς αὐλῆς ἕρχους στεῖνος ὑπόκειταί τις, ὡς ἐῤῥέϑη,, περὶ ὃ αἱ φαῦ- 10 
λαι δουλίδες ἀναρτηϑεῖσαι corro. ἐν δὲ ῥητορικῷ λεξικῷ εὕρηται καὶ οὕτω" ϑόλοι, στέγαι, ἐπάλξεις, 

10 χαμάραι. ϑολία δὲ ϑηλυκῶς πῖλος εἰς ὀξὺ ἀπολήγων" οἱ δὲ σχιάδιον. &( Vers. 444. :) Τὴν δὲ ᾿Αφροδί- 
LT) φυσικῶς χατὰ μετωνυμίαν εἰς μίξιν ἀλληγορῶν ἔφη, ἣν ὑπὸ μνηστῆρσιν ἔχον , 0 περ αὖϑις διασα- 
φῶν ἐπάγει" uia; οντό τε λάϑρῃ. (Vers. 445.) Καὶ ὃ ὅρα τὸ λάϑρῃ συντελοῦν eis TÓ, ψίϑυρος "Aqoo- 
δίτη, περὶ οὗ προγέγραπται. ( Vers, 464.) Τὸ δὲ, μητέρι [d ἡμετέρῃ, ἔχει TL ἀντιστροφῆς. ὁμοίωμα 

ῥητοριχοῦ σχήματος κατὰ τὸ ὁμόφωνον τοῦ τέλους τῶν λέξεων. (Vers. 468.) Κίχλαις δὲ καὶ πελείαις 

εἰχάζει τὰς ῥηθείσας δμωὰς, τὸ μὲν ἴσως διὰ τὸν κιχλισμὸν τῶν γελώτων OUg ἐγέλων εὐφροσύνην 

ἀλλήλαις παρέχουσαι Ore καὶ ἡ τοῦ Ὀδυσσέως ὑλάκτει καρδία, τὸ δὲ διὰ τὸ κατωφερές" τοιαῦται γὰρ 
αἱ περιστεραὶ, ὧν τὸ πάντροφον διὰ τὸ ἀεὶ μίγνυσθαι. Ὅτι δὲ τὰς κίχλας κιχήλας" τρισυλλάβως 
ἔλεγον οἱ Δωριεῖς καὶ ὡς ἐκ τῆς αὐτῶν φωνῆς κιχλίζειν καὶ κιχλισμὸς ἐπὶ γυναικείου γέλωτος, οὐκ ἄδη- 20 
λόν ἐστι. χρῆσις δὲ κιχηλῶν οὐ μόνων παρὰ τῷ κωμιχῷ, ἀλλὰ xci παρ᾽ Επιχάρμῳ ἐν τῷ, τὰς ἐλαιοφιυ- 
λοφάγους κιχήλας" 0 κεῖται παρὰ τῷ δειπνοσοφιστῇ. ὃς καὶ Συραχουσίων λέξιν τὰς κιχήλας Aye, ὡς 
δηλαδὴ καὶ αὐτῶν δωριζόντων. ἐκεῖνος δὲ ἱστορεῖ καὶ ὅτι τὸ εἰς Ὅμηρον ἀναφερόμενον ἐπύλλιον αἱ ἐπι- 

20 χιχλίδες προση) ρίας τοιαύτης ἔτυχεν, ἐπεὶ Ὅμηρος o ἄδων αὐτὸ τοῖς παιδαρίοις κίχλας εἰς δῶν gol ἐλάμ- 

βανε. χανονίξει δὲ ὃ αὐτὸς ῥήτωρ xai ὅτι ᾿“ττικοὶ χίχλην διὰ τοῦ ἢ λέγουσι, καὶ ὃ λόγος οὕτως ἔχει. τὰ 

γὰρ εἰς λᾷ λήγοντα ϑηλυχὰ πρὸ roi λάμβδα ἕτερον λάμβδα ἔχει, σκύλλα, κίλλα, κόλλα, βδέλλα, 

ἅμιλλα, ἄμαλλα, Τηλέσιλλα. τὰ δὲ εἰς A» οὐχέτι, ὁμίχλη, χύτλη, γενέϑλη" οὕτω καὶ κίχλη, ἥ τε 
ὄρνις καὶ ὁ ἰχϑῦς ποικιλόστικτος αὐτὸς ὥς πὲρ ὃ κόσσυφος μελανόστιχτος. ἀρέσκεται δὲ τῷ τοιούτῳ 
χανόνι χαὶ Πρῳδιανός. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ λέγει 0 ̓ 4ϑήναιος καὶ τὸ, κίχλαι τε καὶ λαγοὶ ϑαλάσσιοιυ, 

0 καὶ σημείωσαι διὰ τὴν κλίσιν τοῦ, λαγὸς λαγοῦ λαγοί. λέγει δ᾽ ὃ αὐτὸς καὶ ὅτι, ὡς κίχλη διὰ τοῦ ἢ, 30 
οὕτω καὶ τρίγλη. τὰ γὰρ εἰς Ac ϑηλυχὰ ἐπιπλοκὴν ἔχοντα τοῦ γάμμα εἰς ἢ λήγε ps τρώγλη αἴγλη ξεύγλη. 
διδάσχει δὲ ἀχολούϑως τῷ Ὀππιανῷ χαὶ ὅτι ἡ τρίγλη τριγόνοις γοναῖς ἐπώνυμος ovoc οἱονεὶ τρίγνη 

ἐστὶ, τρὶς τίχτουσα τοῦ ἔτους, τρίτον δέ, φασι, τεκοῦσα &yovóg ἐστι. γίνεται γὰρ αὐτῇ, σκωλήκια τινὰ 
χατὰ τὴν ὑστέραν, ἃ τὸν γόνον χκατεσϑίει. ὕτι δὲ ἐκ τοῦ τρίγνη γέγονε τρίγλη τροπῇ συνήϑει τοῦ V 
εἰς λάμβδα, πιστὸν γίνεται καὶ ἐκ τοῦ νεογινὸς νεογιλὸς, ὡς xci ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, καὶ τοῦ νίτρον καὶ 

30 λίτρον, zai τοῦ Φίντις χύριον “ωριχὸν παρὰ Πινδάρῳ, οἱονεὶ φΦίλτης, ov ἐντελέστερον τὸ ᾿Φιλήτας 796 

παρηγμένον χατὰ τὸ Νικήτας. ὅμοιον δὲ zai τὸ φίντατος, O πέρ ἐστι φίλτατος. ἡ δὲ ᾿Ιλιὰς οὕτω καὶ 

τὸ γέντο εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἕλετο κατὰ συγκαπῆν χαὶ προσϑήκην τοῦ γάμμα. τοῦ δὲ φίντατος χρῆσις παρ᾽ 
᾿Επιχάρμῳ ἐ ἐν τῷ, φίνταται ταινίαι" ἰχϑύες δὲ αἱ τοιαῦται ταινίαι, οὐ μὴν ὁποῖαι παρωνυμοῦσι τὴν, 
ὡς ὁ ᾿Αϑήναιος λέγει, ϑρᾷτταν ταινιόπωλιν" αἱ γὰρ ταύτης ταινίαι οὐκ ἰχϑῦς δηλοῦσιν" ἀλλ᾽ inl 4o 
ὑφασμάτων λέγονται καὶ ζωνῶν, αἷς γυναῖχες περιδέονται. ( Vers. 469.) "Epxog δὲ δικτυῶδές τι κυρίως 
μηχάνημα. νῦν δὲ φαίνεται σχοῖνος εἶναι μαχρὰ τὸ ἕρκος, ἧς βρύχοι ἀπῃώρηνται πρὸς ἰσότητα σύμ- 
μέτρον. δῆλον δὲ ὡς ὁμώνυμος λέξις xci τὸ ἕρκος. (Vers. 470.) «ἀὐλις δὲ ἀπὸ τῆς αὐλῆς «Αἰολικῶς 
ἡ κοίτη χαὶ ἡ “ατασκήνωσις, ὅϑεν καὶ ἡ ἔπαυλις. ix δὲ τοῦ, στυγερὸς δ᾽ ὑπεδέξατο κοῖτος, λαβών τις 
τῶν μεϑ Ὅμηρον i ἔφη τὸ, ἀτερπέα δ᾽ αὐλιν à ἔκυρσαν. (Vers. 471.) Τὸ δὲ ἑξείης ἔχειν τὰς κεςρραλὰς ἐπι- 

τηδευϑῆναι δηλοῖ τὴν τῶν βρόχων διὰ πασῶν ἰσότητα. ᾿Ενταῦϑα δὲ, 0 πέρ τις ἐπὶ συκῆς ἔφη. mei 
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ἣν ἀπήγξατο φαύλη γυνὴ, ὡς εἴϑε πάντα τὰ δένδρα τοιούτους καρποὺς φέροιεν, ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν τοιού- 
των βρόχων εἰπεῖν, ὡς cie πάντες βρόχοι τοιαῦτα πτηνὰ συλλαμβάνοιεν. ( Vers. 472.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι 
βρόχων ἡ παραβολὴ μόνη μέμνηται" ἐν δέ ye τοῖς φϑάσασιν οὐ κεῖνται λόγῳ συντομίας σεσιγημένοι. 4o 
( Vers. 474.sqq.) Ὅτι μετὰ τὰς δμωὰς οἱ περὶ τὸν Τηλέμαχον ἀνὰ ngoOvgov vs χαὶ αὐλὴν τὸν Μελάν- 
ϑιον ἦγον. τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν ῥῖνάς τε καὶ οὔατα νηλέϊ χαλκῷ τάμνον, μήδεά τ᾽ ἐξέρυσαν κυσὶν ὠμὰ δάσα- 
σϑαι, χεῖράς τ᾽ 102 πόδας χόπτον χεχοτηότι ϑυμῷ" ἀπότομος αὕτη καὶ δεινοτάτη ποινὴ, ἐξ ἧς εἰχὸς 
xai ϑανεῖν τὸν ἡ]ελάνϑιον; εἰ καὶ ὃ ποιητὴς καὶ αὐτὸ σιγᾷ. ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ ταῦτα δράσαντες ἀπονι- 

φάμενοι χεῖράς τὲ πόδας τε εἰς Ὀδυσῆα δόμονδε κίον" τετέλεστο δὲ ἔργον. Καὶ ὅρα καὶ τοῦτο ἐπιφωνη- 
ματιχῶς λεχϑὲν, ὡς χαὶ πρὸ βραχέων εἴρηται. — ( Vers. 481.) Ὅτι πεφονευμένων ἤδη τῶν ἀξίων 

10 ϑανάτου ϑεῖον καὶ πῦρ ζητεῖ Οδυσσεὺς ἐπὶ χαϑάρσει τοῦ δώματος. ἐδόχουν γὰρ ol λληνες οὕτω τὰ 
τοιαῦτα μύση καϑαίρεκσϑαι διοπομπούμενα. καὶ ἕτεροι μὲν δηλοῦσι τρόπους καϑαρσίων ἑτέρους. & καὶ 50 
ἐξάγοντες τῶν οἴχων μετὰ τὰς ἐϑίμους ἐπαοιδὰς προσέῤῥιπτον ἀμφόδοις, ἔμπαλιν τὰ πρόσωπα στρέ- 
φοντὲς xe ἐπανιόντες ἀμεταστρεπτί. ὃ δέ γε ποιητικὸς Ὀδυσσεὺς ovy οὕτω ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἑτέρως ἁπλού- 
στερον. φησὶ γοῦν οἷσε ϑέειον γρηΐ καχῶν ἄκος, οἷσε δέ μοι πῦρ, ὄφρα ϑεειώσω μέγαρον. καὶ ἡ γραῦς 
ποιεῖ οὕτω χαὶ ἤνεγκε πῦρ καὶ ϑήϊον. καὶ Ὀδυσσεὺς εὖ διεϑείωσε μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν πλέον 
ποιήσας οὐδέν. Καὶ ὅρα τὸ οἷσε δὶς λεχϑὲν, τοῖς "μετριχοῖς μόνοις ὃν χρήσιμον. οὗ πὲρ ἡ γραφὴ διὰ θο 
ψιλοῦ λόγῳ παρατατικοῦ, ὡς προδεδήλωται, ἀπὸ ἐνεστῶτος τοῦ οἴσω. Θέειον δὲ ϑυμιάματος εἰδὸς 
χαϑαίρειν δοκοῦντος τοὺς μιασμούς. διὸ καὶ διαστείλας xcxov ἄκος αὐτό φησιν ὃ ποιητής. οὔτε δέ 

τινὲς ἐνταῦϑα "ἐπῳδαὶ συνήϑεις τοῖς παλαιοῖς, οὔτε στενωπὸς ἐν ᾧ οἱ ἄνϑραχες ἀπαγόμενοι αὐτῷ 93 

20 ἀγγείῳ ἐῤῥίπτοντο ὀπισϑοφανῶς. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον διὰ ϑείου ἐγίνοντο χαϑαρμοὶ καϑὰ, προσε- 
χῶς ἐγράφη, ἀλλὰ καὶ φυτά τινὰ εἰς τοῦτο χρήσιμα ἦν. ἀριστερεὼν γοῦν, φυτὸν κατὰ Παυσανίαν, 
ἐπιτήδειον etg χαϑαρμόν. καὶ σῦς δὲ εἰς τοιαῦτα ἐστὶν, οὗ παρελαμβάνετο, ὡς ἐν ᾿Ιλιάδι φαίνεται. καὶ 
οἱ τὸ διοπομπεῖν δὲ ἑρμηνεύοντές φασιν ὅτι δῖον ἐκάλουν, κώδιον ἱερείου τιϑέντος Διὶ μειλιχίῳ ἐν τοῖς 

᾿Ἀχαϑαρμοῖς φϑίνοντος μαιμαχτηριῶνος μηνὸς ὅτε ἤγοντο τὰ πομπαῖα. καὶ καϑαρμῶν ἐκβολαὶ εἰς τὰς 10 
797 τριόδους ἐγίνοντο. εἶχον δὲ μετὰ χεῖρας πομπόν᾽ ὃ περ ἣν, φασὶ, κηρύχιον, σέβας ᾿ Βρμοῦ. καὶ ἐκ τοῦ 

τοιούτου πομιποῦ xci τοῦ ῥηθέντος δίου τὸ διοπομπεῖν. καὶ τοῦτο μὲν οὕτως ἐξ ἱστορίας. ἄλλως δὲ κοι- 

γότερον διοπομπεῖν καὶ ἀποδιοπομπεῖν ἐφαίνετο τὸ, Διὸς ἀλεξικάκου ἐπικλήσει ἐχπέμπειν τὰ φαῦλα. 
ὅτι δὲ χαὶ δι᾿ αἵματος ἣν χάϑαρσις, αἱ ἱστορίαι δηλοῦσιν, ὁποία καὶ ἡ τῶν φονέων , ot αἵματι νιπτό- 
μένοι καϑάρσιον εἶχον αὐτό. λέγονται δὲ ὡς οἱ περὶ τὴν τοιαύτην τέχνην καὶ μάλιστα οἱ τὰς πόλεις 

So χαϑαίροντες φαρμακοὶ ᾿Αττικῶς ἐλέγοντο, καϑὰ δηλοῖ καὶ ὃ Δημοσθένης, Ἴωνες δέ, φασι, προ- 
παροξυτόνως. τοῦ δὲ τοιούτου καϑιαίρειν παράγωγα τὸ χαϑάρσιον καὶ τὸ κάϑαρμα, ἐκεῖνο μὲν οὐ 
μωμητὸν, τοῦτο δὲ ψεχτὸν, ἀφ᾽ οὗ καϑάρματα τοὺς ῥυπαροὺς καὶ ἀποβλήτους φαμέν" καὶ ἔστιν αὐτὸ 
σχῶμμα δριμύτερον τοῦ ἐν ᾿Ιλιάδι λύματος ἤγουν ἀπονίμματος., ἐξ οὗ καὶ ἣ λύμη καὶ ὃ λυμεών" ὥς 
πέρ αὖ πάλιν τοῦ λύματος ἀφελέστερον τὸ περίψημα σπόγγισμά τι ὃν αὐτὸ καὶ χατὰ τοῦτο ἐοικὸς τῷ 
λύματι. Τὸ δὲ ϑεῖον γίνεται ἀπὸ τοῦ ϑεὸς ϑέϊον χατὰ παραγωγὴν ἁπλῆν, καὶ ἐν συναιρέσεν ϑεῖον 

Ἀδισυλλάβως ἐξ οὗ xci ϑειῶσαι τὸ ϑυμιάσαι, ὡς τὸ. εὖ διεϑείωσε. προσλαβὼν δὲ τὸ € πρὸ τῆς 20 

διφϑόγγου γίνεται ϑέειον τρισυλλάβως, ἐξ οὗ τὸ, ὕφρα ϑεειώσω. ἄλλως δὲ διαλυϑὲν τὸ δισύλλαβον 

ϑεῖον γίνεται ϑήϊον. xci ἔστι δυνατὸν καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ γενέσϑαι ῥῆμα τὸ ϑηϊῶσαι. Ὅτι δὲ ϑεῖον ἔστιν 

ἐνταῦϑα νοῆσαι καὶ τὸν ϑέαφον τὸ λεγόμενον δηλαδὴ ϑεῖον ἄπυρον, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί. καὶ ϑεῖον 

4o μὲν. ἴσως διὰ τὸ καινὸν τῆς αὐτοῦ ἐνεργείας xoi τεράστιον, ἢ διὰ τὸ ἀνάγεσθαι ὄνϑα τὰ ϑεῖα, 

ἢ καὶ διὰ τὸ ϑεόϑεν εἶναι" μετὰ προσϑήχης δὲ ϑεῖσν ὄπυρον τὸ ὀλιγόπυρον" βραχὺ γὰρ ψαῦσαν 
πυρὸς ἀνάπτεται" ἢ) ὅτι οὐ χρὴ ἁπλῶς πυροῦσϑαι αὐτὸ διὰ τὸ δύσοδμον. (Vers. 494.) ἔν δὲ τῷ, 

μέγαρον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν, διαφορά τις φαίνεται μεγάρου καὶ δώματος. καὶ ἴσως μέγαρον τὴν yuvet- 

χωνίτιν φησί. xci χεῖνται ᾿'χρήσεις εἰς τοῦτο πρὸ ὀλίγων τινές. φαίνεται δὲ αὐτὸ καὶ ἔνϑα 7] Πηνε- 

λόπη ἐγκελεύεται τῇ Εὐρυκλείᾳ μέγαρόνδε ἔρχεσϑαι, καὶ Τηλέμαχος δὲ αὐτὴν «mo peyéonv καλεῖ. 
(Vers.492.) Τὸ δὲ, οἷσε πῦρ, περιφράζων ἅμα καὶ παραφράξων, πῦρ νῦν μοι, quoi, πρώτιστον 

Ὁ 2 
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ἐνὶ μεγάροισι γενέσϑω. (Vers. 487.) Ὅτι προτροπὴ κακοείμονος εἰς λαμπροφορίαν τὸ, ἀλλ᾿ ἄγε δὴ 
b. σῶς ΨΚ ch , Y € TE T » e 

30 χλαῖνάν τε χιτῶνά τὲ &ueT ἐνείκω, μηδ᾽ οὕτω ῥάκεσι "πεπυκασμένος εὐρέας ὥμους ἕαταϑ' ἐνὶ μεγά- 
' u » ' - 0 Ν [3 er , 

ροισι νεμεσσητὸν δέ xev εἴη. ( Vers. 489.) ᾿“πὸ τοῦ ἕστακα δὲ, ov προσταχτιχὸν τὸ ἕστακε, γίνεται τὸ 
ἕσταϑιε κατὰ πλεονασμὸν ὁμοίως τῷ, κλύε, χλῦϑι, xci τοῖς τοιούτοις. ( Vers. 498.) Ὅτι πάλιν τῆς 
Εὐρυχλείας μετακαλεσαμένης ἀμφεχέοντο καὶ ἠσπάζοντο ᾿Οδυσῆα xoi κύνεον ἀγαπαζόμεναι κειραλήν τὸ 6 [ μενὴς epe j : : 7 

v 3 c5 - A TRY jr ' N Y Jt € - - 
χαὶ wuovg αἱ αϑῷοι δμωαὶ, χεῖρας v αἰνύμεναι" τὸν δὲ γλυκὺς ἵμέρος ἣρει χλαυϑμοῦ καὶ στοναχῆς" 

, 2» a ' - x H ΕἸ , , , ' οὐδεν , H € " 
γίγνωσχε δ᾽ ἄρα φρεσὶ πάσας. λαλεῖ δὲ πρὸς οὐδεμίαν οὐδέν. τί γὰρ καὶ ἣν λέγειν τὸν οὕτω σεμνὸν 
᾿Οδυσσέα πρός γε τὰς τοιαύτας; ἀρχεῖ δὲ ἀντὶ προσφϑέγματος ὃ ἐνδιάϑετος κλαυϑμὸς καὶ ἡ στοναγὴ Ν 4 ᾽ 0 h ᾿ , 
«n EJ - » - —- , —- , 2 d , 3 , € Ll 

ἃ nig jOtiro ἐν τῇ τῶν (φαιάκων γῇ πάσχων Ὀδυσσεύς. (Vers. 499. ) ᾿Ιστέον δὲ ὡς ix τοῦ, κύνεον 
» A 34 Ὁ - B M Ae - E τῳ 3*7 , 
ἀγαπαζόμεναι, εἰλῆφϑαι δοκεῖ παρὰ τοῖς ὕστερον ἀγαπᾶν λέγειν τὸ φιλεῖν καὶ ἀγάπην τὸ φίλημα. 10 

áo ΨΥ ΟΣ ΘΕΟΣ EL ART HE EQ: Q aL QS OD 798 

PO GB Omm qaem x 

3 DC , * ι - . » - , , ΕἸ , ^ 
ναγνωρισμος ᾿Οδυσσέως πρὸς τὴν γυναῖχα καὶ τῶν τῆς πλάνης διηγημάτων ἀνακεφαλαίωσις xai 

Ὀδυσσέως καὶ Τηλεμάχου μετὰ τῶν οἰχείων ἔξοδος. 

80 OAYZZEIAZ£X Ὁ OMHPOY PAWOIAIA. 

Ὅτι ἐν τῇ παρούσῃ ὁαψῳδίᾳ Ὀδυσσεὺς ἀναγνωρίζεται τῇ γυναικί, διὸ καὶ Ὀδυσσέως ὑπὸ ΠΠηνελό- 
πῆς ἀναγνωρισμὸς ἐπιγράφεται. κατάρχει δὲ ταύτης ἡ γραῦς Εὐρύκλεια τὰ κατὰ τὸν Οδυσσέα τῇ 
γυναιχὶ ἀγγέλλουσα. φησὶ γάρ" ( Vers. 1. 544.) γρηὺς δ᾽ εἰς ὑπερῷ ἀνεβήσατο καγχαλόωσα, ὡς εἰχὸς, 
δεσποίνῃ ἐρέουσα τὰ κατὰ τὸν Ὀδυσσέα" γούνατα δ᾽ ἐῤῥώσαντο, τουτέστιν ἐῤῥωμένως ἐχινήϑησαν, 

60 πόδες δ᾽ ὑπεριχταίνοντο. τοιοῦτον γὰρ ἡ παρ᾽ ἐλ᾿ πίδα τέρψις, ἀνανεοῦσα τὸ γῆρας καὶ τὰς φυσικὰς 20 
δυνάμεις ἡτονηκυίας ῥωνύουσα ὡς τὰ πολλὰ, & καὶ ἔστιν ὅτε πολλοὶ τῇ ὑπερβολῇ τῆς χαρᾶς ἀπέβησαν. 
διὸ καὶ “Παέρτης iv τοῖς ἑξῆς τὸ γῆρας οἷον ἀποϑέμενος διὰ τὴν ἐπὶ τῷ Ὀδυσσεῖ χαρὰν νεοτήσιον μένος 

1959θἐπαναλήκψεται. (Vers. 1.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ γρηῦς ταυτὸν μέν ἐστι τῷ νηῦς κατὼ τὴν προφορὰν καὶ 
τὴν κλίσιν, οὐ πάντα δὲ ἔχει ὡς ἐχεῖνο. τοῦτο μὲν γὰρ διαλύεται, ὡς καὶ ἐνταῦϑα, γρηὺς δ᾽ εἰς ὑπερῷ" 
ἀνεβήσατο" ἡ δὲ νηῦς οὐ διαλύεται. καὶ ἡ ναῦς μὲν ἔχει καὶ ᾿Αττιχὸν, τῆς νεὼς γάρ" ἡ δὲ γρηῦς οὔ. τὰ 

δὲ λοιπὰ ὡμοίωνται. ναῦς γὰρ ναὸς xci νηὸς, ὡς γραῦς γραὸς καὶ γρηός. ( Vers. 9.) Τὸ δὲ, ἐπεῤῥώ- 
10 σαντο πόδες, ἀγαϑὴν ἔχει τροπὴν, οὐ μὴν ὁποίαν ἐν ᾿Ιλιάδι τὸ, χαῖται ἐπεῤῥώσαντο. Τὸ δὲ ὑππερι- 

χταίνοντο ἀντὶ τοῦ ἀνεπάλλοντο κατὰ ᾿“ρίσταρχον, 1) ὑπερεξετείνοντο, ἄγαν ἱκνοῦντο" παρὰ τὸ ἵκταρ, 
ὅ ἐστιν ἐγγύς" ὡς ἡ παροιμία" οὐδ᾽ ἵχταρ βάλλει, ἀντὶ τοῦ οὐδ᾽ ἐγγὺς τοῦ σκοποῦ γίνεται. καὶ τὸ μὲν 
τοιοῦτον ἵχταρ εὐλόγως τε δασύνεται καὶ ἐπίῤῥημά ἐστι ὡς τὸ ὕπαρ. τὸ δὲ παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν ἐϑ'νε- 709 
καῖς ὀνομασίαις, ὥς φησιν ᾿“ϑήναιος, οἷον, ἐγκρασίχολοι τριχίδια χαλκὶς ἵχταρ ἀϑερίνη, ὄνομα μὲν 
ἰχϑύος ἐξ ὀρϑοῦ δηλοῖ" ζητητέον δὲ τὸ γένος αὐτοῦ εἴτε ἄῤῥεν ἐστὶ κατὰ τὸ μάκαρ εἴτε ϑῆλυ κατὰ τὸ 

30 δάμαρ εἴτε οὐ" δέτερον κατὰ τὸ νέχταρ, ἔτι δὲ χαὶ εἰ δασύνεται, 0 καὶ εἶχός ἐστιν ὡς ἀπὸ τοῦ ἴκται; 
ἀφ᾽ oi zer ἐναλλαγὴν τῶν ψιλῶν εἰς δασέα χαὶ ὁ ἰχϑὺς, ὡς προδεδήλωται. εὐτελέστατον δέ ἐστιν 
ἐχϑύδιον, οὗ περ ἡ κλῆσις ἵχταρ. ἐμφαίνει δὲ τοῦτο ἡ Βυζάντιος παραφϑορὰ κτάρας τὰ τοιαῦτα λέγουσα. 
( Vers. 5 — 24.) Ὅτι στᾶσα ὑπὲρ κεφαλῆς ἡ γραῦς μαῖα, ἔγρεο Πηνελόπεια φίλον τέκος, φησὶν, ὕφρα 
ἔδηαι ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσιν & ἔλδεαν ἤματα πάντα, ἤγουν ἀεί. ἦλϑεν Ὀδυσσεὺς καὶ οἶχον ἱκώνεται ὀψέ 
περ ἐλϑών" μνηστῆρας δ᾽ ἔχτεινεν ἀγήνορας, οἵ τέ οἱ οἶκον κήδεσκον, ἤγουν ἔβλαπτον καὶ κτήματ᾽ 
ἔδον ᾿ βιόωντό τε παῖδα. χαὶ οὕτω μὲν ἡ γραῦς. ἡ δὲ Πηνελόπη τῷ καινῷ τοῦ ἀκούσματος ἀπιστοῦσα" 
τίς γὰρ ἂν καὶ ἄλλος ῥᾳδίως οἴοιτο τοιοῦτον μέγα ἔργον ἐν ἀκαρεῖ καιροῦ χαταπραχϑῆναι; καὶ παίζε- 4o 
σϑαι νομίσασα, μαῖα φίλη, φησὶ, μάργην σε ϑεὸς ἔϑετο, ὕς τε δύναται ἄφρονα ποιῆσαι τινὰ καὶ ἐπί- 
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φρονά nep μάλ ἐόντα καί τε χαλινοφρονέοντα σαοφροσύνης ἐπέβησε, τουτέστιν ἐπεβίβασεν. ὃς, τουτέστιν 

οὗτος. σὲ ἀϑεύ ἡ αψε" πρὶν δὲ φρένας αἰσίμη ἦσϑα. τίπτε με λωβεύεις πολυπενϑέα ϑυμὸν i ἔχουσαν 

ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα χαὶ d ὕπνου μ᾽ ἀνεγείρεις ἡδέος, ὃς μ᾽ ̓ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ᾽ aquis ess οὐ 3o 

γάρ πω τοιόνδε, ἤγουν οὕτως ἢ τοιοῦτον, ὕπνον κατέδραϑον, τουτέστιν ἐχοιμήϑην, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺς 

ᾧχετο ἐποιψόμιενος Κακοΐλιον οὐκ ὀνομαστήν. ἀλλ᾽ ἄγε νῦν κατάβηϑε καὶ ἂψ ἔρχευ͵ “μέγαρόνδε; ἤγουν 

εἰς τὴν γυναικωνίτην. εἰ γάρ τίς μὲ ἄλλη γυναικῶν, αἵ μοι ἔασι, ταῦτ᾽ ἐλϑοῦσα ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου 

uw ἀνέγειρε, στυγερῶς. ἂν αὐτὴν ἀπέπεμψα γέσϑαι αὖτις ἔσω μέγαρον, τουτέστιν ἐς τὸ μέγαρον jj ἔσω 

μεγάρων, σὲ δὲ τοῦτό ys γῆρας ὀνήσει; τουτέστιν ὅσον εἰς τὸ μὴ στυγερῶς ἀποπεμιφϑῆναι, ὀνήσει σὲ 

- τὸ γῆρας, εἰ καὶ ἄλλως μεμπτέα ἔσῃ. "Ioréov δὲ ὅτι 0 βαϑύτατος ὕπνος τῆς γυναικὸς, ὃν αὐτῇ ἐπὶ θλε- 

φάροις Aia ἔβαλε, λύει καὶ “ἀπορίαν τὴν, πῶς δή ποτὲ τοσούτου ϑορύβου ἐν τῇ μάχῃ γενομένου 

ἐχείνῃ οὐχ ἤσϑετο. δηλοῖ δὲ καὶ ὡς, ἐὰν ἐκείνη οὐδὲν ἔ; ἔγνω, τῷ παντὶ πλέον οὐδὲ οἱ ἔξω τοῦ οἴχου Id ax5- 

σιοι. ( Vers. 9.) Tov δὲ ῥηθέντων τὸ μὲν, φίλον τέκος, ἄχραν εὔνοιαν τῆς γραὸς πρὸς τὴν δέσποιναν 

ἐνδείκνυται καὶ ἐκείνης αὖὐϑις αἰδῶ πρὸς ταύτην οἷα φίλην μαῖαν τοῦ ἀνδρός. οὕτω δὲ καὶ uer. ὀλίγα, 

οὔ τί σε λωβεύω, φίλον τέκος, φησί. (Vers. 6.) Τὸ δὲ, ὀφϑαλμοῖσι τεοῖσιν, ἀχριβέστατα εἴωϑε λέγε- 

σϑαι πρὸς διαστολὴν τῶν τε φανταζομένων τινὰς ὡς τὸ, ὀσσόμενος πα᾿τέρ ἐσϑλὸν. καὶ τῶν ἀλλο- 4o 

τρίοις ὁρώντων ὀφϑαλμοῖς, à ὁποῖοι οὐ μόνον οἱ ἐν τυφλότητι πρὸς τῶν βλεπόντων ὁδηγούμενοι, ἀλλὰ 

καὶ οἱ ἀπὸ τῶν αὐτοψε εἰ βλεπόντων μανϑάνοντες τὸ ϑεαϑέν: ὧν πάντων διαφέρει ὃ 0 ἰδών τι ὀφϑαλ- 

μοῖς ἰδίοις. Τὸ δὲ, ἦλϑεν Ὀδυσσεὺς, Genio εἴρηται. ( Vers. 7.) Τὸ δὲ, καὶ οἶκον ἱκάνεται, πρὸς 

σαφήνειαν ἐπῆχται" οὐ γὰρ πᾶς 0 ἐλϑὼν ἐξ ἀλλοδαπῆς εἰς πατρίδα ἤδη. χαὶ οἴκαδε αὐτίχα ἐστί. καὶ 

30 δηλοῖ τοῦτο yauéuvav. ἐπιβὰς μὲν τῆς πατρίδος γῆς, τὸν οἶχον δὲ οὐκ ἰδὼν. ἐπεὶ καὶ ταυτολογία 

εἶναι δοκεῖ τὸ ἤλϑεν Ὀδυσσεὺς καὶ οἶχον ἱκάνεται. (Vers. 8.) ᾿Ιστέον καὶ ὅτε ἡδὺ τὰ ἡδέα ταυτολογεῖς- 

σϑαι. διὸ καὶ τὸ ὀψέ περ ἐλϑὼν τῇ τοιαύτῃ ταυτολογίῳ συμβάλλεταί τι. Τὸ δὲ, μνηστῆρας δ᾽ ἔκτεινεν, 

ἐπίτασις τοῦ καλοῦ, εἰ ἐλϑὼν καὶ οἶκον ἱκόμενος, καὶ ὀψὲ ἐλθὼν ἔχτεινε xol τοὺς καχούς. Τὸ δὲ ἀγή- 

νορας ἐφρῶνερῶς ἐπὶ ψόγου χεῖται, ὡς δηλοῖ τὸ, οἵ πὲρ οἶκον χήδεσκον καὶ τὰ ἑξῆς. “Σημείωσαι δὲ ὕπως 

i ἡ γραῦς; ex ἐχρῆν; οὐ μακχρολογεῖ πρὸς τὴν δέσποιναν ἔξω χαιροῦ; ἀλλὰ γοργῶς αὐτὸ ἀφηγεῖται τὸ 

ἀναγκαῖον; ἤγουν τὸ μὲν τὸν δυσσέα ἐλϑεῖν ἐν στίχῳ ἑνὶ, ἐν δὲ ἑτέρῳ τὸ τοὺς μνηστῆρας ὀλέσϑ αι» 

ὃ δὲ τρίτος ἐκ περισσοῦ μὲν, ϑυμιχῶς δὲ χατάῤῥησιν τῶν μνηστήρων ἔχει Ἀδιὰ τὸ κακῶς περὶ 50 

ἐκείνους διατεϑεῖσϑαι τὴν ) αῦν. ( Vers. 9. ) Τὸ δὲ βιᾶσϑαι πρωτότυπόν ἐστι τοῦ βιάξεσϑαι. δῆλον 
δὲ ὡς οἱ μεϑ' Ὅμηρον χαὶ inl γυναικείας πείρας τὴν λέξιν ἐτίϑεντο. (Vers. 11.) Magy δὲ ἡ μαινο- 

3o μένη, καὶ “μάργος ὃ τοιοῦτος. ὅϑεν καὶ pay αἰνεῖν ῥῆμα καὶ λέμαργος καὶ γαστρίμαργος. QViens. 12.) 

To δὲ, ὃς δύναται ἃ ἄφρονα ποιῆσαι. χαὶ ἑξῆς, ϑείαν γνωμικῶς δηλοῖ ἐνέργειαν, ὁποίαν τινὰ ἔχει καὶ 

“Ἑρμῆς τοὺς μὲν ὑπνόωντας ἐγείρων, τοὺς δὲ καὶ ἀνάπαλιν διατιϑέμενος. (Vers. 13.) Χαλίφρων δὲ 

za χαλιφρονῶν à [n τὰς τρῶς παῤῃωρημένος παρὰ τὸ χαλῶ, ἐξ οὗ καὶ τὸ καγχαλόω καὶ χαλιξ οἶνος 

0 χαλῶν καὶ ἀνιεὶς ἡμᾶς , καὶ ἀχροχαλιξ οἴνῳ ὃ ἀξ ων: καὶ ᾿Επίχαρμος δέ, φασι, χαλικάξειν λέγει τὸ 

περὶ συνουσίαν ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀνίεσϑαι καὶ ὑποστένειν. “Σαοφροσύνη δὲ, τουτέστι σωφροσύνη, παρὰ μὲν 

τοῖς ὕστερον ἀρετὴ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας. Ὅμηρος δὲ σώαν φρόνησιν οἶδεν αὐτήν. διὸ χαὶ ἐναντία τῇ 

χαλιφροσύνῃ ἐστὶν, ὥστε καὶ ὃ σαόφρων ἐναντίος τῷ χαλίφρονι, χαϑὰ καὶ ὃ περίφρων, ὡς τὸ, ἀλλὰ 

σαόφρων ἐστὶ, “νεμεσσᾶται δ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ καὶ ἑξῆς. χεῖται δὲ καὶ μὲτ ̓ ὀλίγα 5 τοιαύτη σωφροσύνη ἐν τῷ, 

ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔχευϑε. Τὸ δὲ, σαοφροσύνης ἐπέβησαν, ὅμοιον τῷ, ἀναιδείης 

4o "ἐπέβησαν, ὃ πρὸ ὀλίγου εἴρηται, καὶ τῷ, ὄφρα εὐφροσύνης ἐπιβῆτον, ὃ μὲτ ̓ ὀλίγα κεῖται. (Vers. 14.) 60 

To δὲ παρέβλαψε κατὰ φρένας γοεῖται νῦν, ὅϑεν ὃ βλαψίφρων σύγκειται: διὸ ἐπάγει" πρὶν δὲ φ θένας 

αἰσίμη ἦσϑα, κατὰ τὸ, γῆρας δ᾽ ἐναίσιμον ἄνδρα τίϑησιν. ἔστι δὲ αἰσίμη ?] τηροῦσα τὸ αἴσιον ἤτοι 

χαϑῆκον xci δίκαιον, καὶ γίνεται ἐκ τοῦ αἴσιμος ὁμοίως τῷ, EQnMOG ἐρήμη» χρήσιμος χρησίμη, καὶ 

800 τοῖς τοιούτοις. ( Vers. 15. ) Tov δὲ λωβεύειν πρωτότυπον τὸ λωβῶ, ἐξ οὗ καὶ ὃ À ̓ωβητήρ. Aau avere 

δὲ ἡ λέξις ἐπί τε χλεύης καὶ ὕβρεως ὡς τὰ πολλὰ, χαὶ ἐπὶ τῆς ἁπλῶς δὲ βλάβης. ὡς καὶ ἐν τῷ, οἷς ἐλω- 

fS οἱ ξένοι. Ἀπαράγεται δὲ παρὰ τὸ ἐπὶ λαοῦ συμβαίνειν, ἵνα ἢ λαόβη καὶ ἐν συναιρέσεν λώβη. 1937 

10 
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καιρία δὲ ἡ λέξις καὶ δυσμετάλ ἥπτος.. διὸ χαὶ ἡ γραῦς τῇ αὐτῇ προϊοῦσα λέξει χρᾶται. Τὸ δὲν, παρὲξ 
ἐρέουσα, ἀντὶ τοῦ ἃ) γέλ λουσα ἔξω μὲν τοῦ ἀληϑοῦς, ἐγγὺς δὲ τοῦ ἐφετοῦ, ἵνα χαὶ ἐνταῦϑα τὸ παρὲξ 
δηλοῖ TÓ τε ἐγγὺς τό τε ἐχτός. Ὅτι δὲ τὸ ἐρέουσα ἀντὶ τοῦ ἀγγέλλουσα κεῖται, δηλοῖ τὸ, εἰ γάρ τις ἄλλη 
ταῦτ᾽ ἐλϑοῦσα ἤγγ εἰλεν. ὅτι δὲ τὸ εἴρειν χαὶ ἀντὶ τοῦ ἀγγέλλε suy λέγεται, πολλαχόϑεν δῆλον. ἐξ οὗ χαὶ 

Ἴρις n τῶν ϑεῶν ἄγγελος, καὶ Ἶρος, € ὃς ἀγγέλλεσχε χιὼν ἔνϑα ἐστέλλετο. ᾿Ηδέος δὲ ὕπνου δηλωτικὸν 
τὸ, οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραϑον, ἐξ οὗ τόδε γέγονεν. ἰσχὺν δὲ βαϑέος ὕπνου δηλοῖ τὸ, ὃς μ᾽ “ἐπέδησε 
φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας. Τὸ δὲ κατάβηϑι ὡς πρὸς τὰ ὑπερῷα. ἐῤῥέθη ἔνϑα ἡ γραῦς ἀνεβήσατο. 
Τὸ δὲ, γυναικῶν αἵ μοι ἕασιν. ἀντὶ τοῦ δμωΐδων αἱ εἰσὶν ὑπ᾽ ἐμοὶ ἢ ὑπὲρ ἐμοῦ" τοῦτο δὲ πρὸς διαστο- 
λὴν ἑτέρων γυναικῶν" ἄλλη μὲν γάρ τις ἐπελώβευσεν ἂν ἴσως, τῶν δὲ ἐμῶν οὐκ ἂν οὐδεμία. Τὸ δὲ 

10 στυγερῶς ἀπέπεμ a, ἀντὶ τοῦ φριχτῶς, χρυερῶς, παρὰ τὴν ᾿πολλ ἰαχοῦ μυϑευομένην Στύγα ψυχρὰν ἐν τὸ 
“Ἅιδου πηγήν" ἀφ᾽ ἧς τὸ, στυγέειν, ὡς τὸ, στυγέει δὲ καὶ ἄλλος" οὗ ὃ μέλλων στυγήσω" ἐξ ὧν τοῦ 

στυγέω μὲν τὸ στυγερὸν, τοῦ στυγήσω δὲ τὸ στυγητόν. ( Vers. 26 — 37. ) Ὅει τῆς Πηνελόπης λωβεύε- 
σϑαι οἰομένης ἐφ᾽ οἷς ἡ γραῦς περὶ τοῦ δεσπότου 1 γειλε, φησὶν ἡ μαῖα" οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον 
φίλον" ἀλλ᾽ ἔτυμόν τοι ἦλϑεν ᾽Οδυσσεὺς χαὶ οἶχον ἱκάνεται, ὡς dy ορεύω. εἶτα σαφέστερον τὸ πρᾶγμα 
φράζουσα ἐπάγει" ὃ ξεῖνος, τὸν πάντες Fin ἐν μεγάροισιν, ἵνα λέγῃ ὅτι ἐχεῖνος ἐστὶν Ὀδυσσεὺς 

20 ὃ χϑιζὸς ἄτιμος ξένος. Τηλέμαχος δ᾽ ἄρα, "φησὶ, πάλαι ἤδεεν αὐτὸν ἔνδον ἐόντα, ἀλλὰ  σαοφροσύνῃσιν 

ἤτοι, ὡς προεδηλώϑη, φρονήσεσι νοήματα πατρὸς ἔχευϑεν, qo ' ἀνδρῶν τίσαιτο βίας ὑπερηνορεόντων, 

ὃ δὴ ἐπὶ μυστηριασμῷ οἰχεῖον ἐστὶ λέγεσϑαι. ὡς ἔφατο ἡ γραῦς ̓ ἡ δὲ Πηνελόπη, οὔτε yàg] ἐχρῆν ἄπρα- 
γμόνως οὕτω συγχαταϑέσϑαι τοῖς ὑπὲρ τοῦ ᾿Οδυσσέως οὔτ᾽ αὖ πάλιν διαπαντὸς ἀπιστεῖν τῇ περίφρονν 

μαίῳ, ἐχάρη xai ἀπὸ λέχτροιο ϑοροῦσα ; νρηὶ περιπλέχϑη , βλεφάρων δ᾽ ἀπὸ δάκρυον ἧχε, καὶ, εἰ Ó 20 

ὅ0 ἄγε μοι, μαῖα φίλη, φησὶν, εἰ ἐτεὸν ἠλϑεν, ὅπως δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέπσι χεῖρας ἐφῆκε μοῦνος £v, 
οἱ δ᾽ αἰὲν ἀολλέες ἔνδον ἔμιμνον. τοῦτο δὴ τὸ ἐν τοῖς πρὸ τούτων καὶ ἀπορηϑὲν μηριχῶς xci λυϑέν. 
χαὶ ἡ γραῦς μηδὲν εἰδυῖα τοῦ ἐρωτηϑέντος τὸν τρόπον μὲν οὐχ εἰδέναι φησίν" οὔτε γὰρ ἰδεῖν οὔτε 
μαϑεῖν" ἐκ τοῦ τέλους δὲ γνῶναι τὸ πραχϑὲν ἀγαϑόν. φησὶ γοῦν" οὐκ ἴδον, οὐ πυϑόμην" ὅ mp ἔστι 801 
λέγεσϑαι à ap ὧν ἀγνοεῖ τις" ἀλλὰς στόνον οἷον &zovov χτεινομένων. ἡμεῖς δὲ μυχῷ ϑαλάμων ἐὐπήκτων 
ἥμεθα ἀτιζόμεναι, τουτέστι ταρασσόμεναι, ὃ πολλαχοῦ κεῖται, σανίδες δ᾽ ἔχον τουτέστι ϑύραι εὖ ἀρα- 

ἀορυῖαι, κατὰ δεσποϊτιχὴν χέλευσιν. Τηλεμάχου δὲ καλέσαντος εὗρον ἔπειτα Ὀδυσῆα μετὰ χταμένοισε 
γνέχυσσιν ἑσταότα. οἱ δέ μιν ἀμφὶ κραταίπεδον ovOac ἔχοντες κείατο ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν" ἰδοῦσά xs ϑυμὸν 
ἰάνϑης, τουτέστιν εὐφράνϑης ἄν κατὰ ψυχήν" ὃ χαὶ ἡ γραῦς δηλαδὴ παϑοῦσα ὀλολύζειν ἤϑελεν, εἰ μὴ 
ἐχώλυσεν Ὀδυσσεύς. νῦν δέ, φησιν, οἱ μὲν πάντες ἐπ ̓ αὐλείησε ϑύρῃσιν ἀϑρόοι ὡς ἐπ᾽ ἀλλήλοις χείμενοι" So 

ὁ δὲ, ὡς xc προδεδήλ orci, δῶμα ϑεειοῦται περικαλλὲς πῦρ μέγα κειάμενος σὲ δέ ue προέηκε χαλέσ- 
50 σαι" ὅτε δηλαδὴ εἰπὼν Ὀδυσσεὺς μή πω τήνδ᾽ ἐπέγειρε, ἐνέδωχεν αὐτῇ μετὰ τὸν φόνον τῶν δμωΐδων 

χαλέσαι τὴν δέσποιναν. εἶτα καὶ προτρεπομένη ἀκολουϑεῖν φησίν" ἀλλ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν εὐφροσύνης 

ἐπιβῆτον ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ, τουτέστιν, ἵνα ἄμφω χατὰ τὸ ἦτορ ὑμῶν εὐφροσύνης ἐπιβαίητε" 

ὁ περιφραστικῶς δηλοῖ τὸ, ἵνα χαρείητε, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσϑε, ἤγουν ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πεπόνησϑε, 
viv δ᾽ ἤδη τόδε μαχρὸν FI δὼρ ἐχτετέλεσται" ὅ πὲρ ev ἐχπληρώσει ἐπιθυμίας οἰκεῖον λέγεσθαι" ἐφ᾽ οἷς 
ἑρμηνεύουσα 7 γραῦς τὸ μακρὸν ἐέλδωρ φησίν" ἦλϑε μὲν αὐτὸς ζωὸς ἐφέστιος, εὗρε δὲ χαὶ σὲ χαὶ παῖδ᾽ 

ἐν μεγάροισι" xazüg δ᾽ οἵ πέρ μιν ἔρεζον, πάντας ἐτίσατο. καὶ οὕτω τὴν δέσποιναν ἀποροῦσαν μὲν πείϑει 
δ᾽ ὅμως ἕπεσϑαι. ( Vers. 26.) Ὅρα δὲ καὶ νῦν τὸ, τέκνον φίλον, ῥηθὲν πρὸς τὴν δέσποιναν ὑπὸ γραὸς 
δούλης" ἐπεὶ καὶ ἐκείνη μαῖαν φίλην προσεῖπεν αὐτήν. ( Vers. x ) Τὸ δὲ, οἶχον ἱκάνεται; χρήσιμον 4o 
μὲν εἰς τὸ, ἦλ ϑὲν ἐφέστιος" ταυτὸν γὰρ ὃ εἰς οἶχον ἐλϑὼν καὶ ὃ ἐφέστιος " ἔχει δέ τι ψευδοπαρηχή- 

60 σεως χατὰ τὸ, φίλησε δὲ φῦλον ἀοιδῶν. ( Vers. 28.) Τὸ "δὲ, ἀτίμων, ὡς τὸ ἐβόων" ἐξ οὗ καὶ ὃ ἐν ̓ Ιλιάδι 
ἀτίμητος, ὡς καὶ προεδηλώϑη. ( Vers. 41.) ἘΕὔπηκτοι δὲ ϑάλαμοι oí εὐπαγεῖς καὶ redet χατὰ τὸ, 

εὐσταϑέος μεγάροιο; ἢ τεχνικῶς ἐσκευασμένοι ἢ εὔκλειστοι. διὸ 2 ἐπήγαγε, σανίδες δ᾽ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι. 
καὶ ἴσως iz τούτου χαὶ τὸ συγαλεῖσαι παχτῶσδαι παρ᾽ ̓ Δττικοῖς, ὡς καὶ Σοφοκλῆς δηλοῖ ἐν τῷ, xci 
δῶμα πάχτου, xci ὃ κωμιχὸς ἐν τῷ, καὶ ἐπακτώσαμέν γε. (Vers.46.) Κραταίπεδον δὲ τὸ στερεὸν 
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- πέδον ὡς λιϑόστρωτον, ἢ) μᾶλλον, ὡς πεπιλημένον καὶ νεναγμένον. ἤδη γάρ mov παρεσημειώϑη μὴ 
εἶναι λιϑόστρωτον, ὡς δοχεῖν παϑεῖν τὴν ἐκπιλήσεως στεῤῥότητα διὼ τὸ ῥαίνεσϑαι Ἀχατὰ τὸ, ῥάνατε 938 
δ᾽ ὕδωρ. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι κατὰ τὴν τεχνικὴν παράδοσιν ἀναλογεῖ τῇ συνϑέσει τοῦ κραταιπέδου χαὶ τὸ, 
κραταίβιος, χραταίπιλος, κραταίτονος. ( Vers. 47.) Τὸ δὲ, ἰδοῦσά κε ϑυμὸν ἰάνϑης, ἐπιφωνηματι- 

κὸν καὶ αὐτό" καὶ ἔχει TL τόλμης, εἰ ἐφ᾽ οὕτω δεινῷ πράγ ματι ἰανϑήσεσϑαΐ φησι τὴν περίφρονα. 

(Vers. 49.) Ἱὐλείας δὲ ϑύρας λέγει τὰς περὶ τὴν eidiovaaw, 7 ἤγουν τὰς ἔξω τοῦ U προδόμου πρὸς αὐτῇ τῇ αὐλῇ: 

ὅϑεν x«i αὔλειαι πρὸς διαστολὴν τῶν ἐνδοτέρω ϑυρῶν. (Vers.51.) Τὸ δὲ κειώμενος διὰ διφρϑόγγου 
ἔχει τὴν ἄρχουσαν ὡς ἀπὸ τοῦ χέω, οὐ τοῦ κοινῶς γραφομένου διὰ διφϑόγγου, ἐξ οὗ τὸ καῦσαι xoi τὸ 
χῆαι καὶ ὕσα τοιαῦτα, αλλ' ἐκ τοῦ ἑτέρου τοῦ διὰ τοῦ t ψιλοῦ, περὶ οὗ ἱκανῶς προδεδήλωται. 

10 ( Vers. 52.) Τὸ δὲ, εὐφροσύνης ἐπιβῆτον, ὕμοιον μὲν, ὡς ἐῤῥέϑη, πρὸς τὸ, σαοφροσύνης ἐπέβησαν" 
ἐγγὺς δέ ἐστι τοῦ, εὐνῆς ἐπιβῆτον, σωφρόνως ῥηϑέν. λέγει δὲ εὐφροσύνην συνήϑως τὴν φιλόφρονα 
ἠδονήν. (Vers. 54.) Τὸ δὲ, νῦν δ᾽ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται, καὶ ἑξῆς, χαρμόσυνον ἔργου 
ἢ ὁδοῦ τέλος φράζει" ἔστι δὲ περίφρασις τοῦ, τετέλεστο δὲ ἔργον. (Vers. 50 — 83.) Ὅτι σεμνύνων 10 
ὃ ποιητὴς τὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἐπὶ τοῖς μνηστῆρσιν ἔργον ὡς μὴ ἁπλῶς μέγα ὃν, ἀλλ ἤδη καὶ ϑεῖον διὰ 
τὸ μὴ ῥᾳδίως ἂν ἔχειν τινὰ νοῆσαι ἀνϑρωπίνως τελεσϑῆναι αὐτὸ πλάττει τὴν Πηνελόπην ἑπομένην 
μὲν τῇ μαίᾳ καλούσῃ ἐς τὸν ἄνδρα. λέγουσαν δὲ οὕτω" «μαῖα φίλη, μή a0 μέγα ἐπεύχεο, τουτέστι μὴ 
μεγαλαύχει, χα) γχαλόωσα, ἤγουν χαίρουσα χαὶ χαλωμένη χαὶ ὡς «οἷον χαλίφρων ὑφ ̓̓ ἡδονῆς γινομένη. 

809 οἶσϑα γὰρ ὡς ἀσπαστὸς ivi μεγάροισι φανείη πᾶσι, μάλιστα δ᾽ ἐκμοί ve καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσϑα, 20 

τουτέστιν ὃν οὐ ϑετὸν ἔσχομεν, ἀλλ ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν τοκετοῦ" καὶ οὕτω μὲν φανείη ἂν ἡμῖν ἀσπα- 
20 στός. ἀλλ οὐκ ἔστ᾽ ὅδε μὔϑος ἐτήτυμος, ὡς ἀγορεύεις" ἀλλά τις ἀϑανάτων κτεῖνε μνηστῆρας dye 

ὕβριν ἀγασσάμενος, ἤγουν μεμψάμενος, ϑυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα" oU τινα γὰρ τίεσκον. χαὶ ἑξῆς δύο 
στίχους, οὖς φϑάσας ἔφη καὶ Οδυσσεύς. τῷ ἤγουν διὸ Ov ἀτασϑαλίας ἔπαϑον κακόν. ciscus 
ἐστι τοῦ, ἀτασϑαλίησιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον. αὐτὰρ Οδυσσεὺς ὥλεσε τηλοῦ νόστον Aycuiüog, ὥλετο 
δ᾽ αὐτός. τοῦτο δὲ "ἀκριβῶς πέφρασται. πολλοὶ γὰρ νόστον ὀλέσαντες ὕμως ἐπ᾽ ἀλλοτρίας ζῶσιν" Ὃδυσ- 3o 

σεὺς δὲ οὐχ᾽ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀποπλανηϑεὶς τῆς πατρίδος οὐδὲ ζῆ. xci οὕτω μὲν ἡ Πηνελόπη ἐλϑοῖσα πως 

εἰς ταυτὸν τῷ ἀνδρὶ νόημα. καὶ ἐκεῖνος γὰρ προσεχῶς ϑεόϑεν δαμασϑῆναι τοὺς κειμένους ἔφη καὶ 

ὑπὸ τῶν κακῶν ἔργων, πλὴν 0cov Ὀδυσσεὺς μὲν οἶδεν αὐτὸς ἐνεργῆσαι κατὰ τῶν μνηστήρων, εἰ καὶ 
ϑεόϑεν, Πηνελόπη δὲ οὐδόλως ἐλϑεῖν τὸν Ὀδυσσέα πείϑεται. καὶ ἡ γραῦς ἐξονειδίζει αὐτὴν, ἢ πόσιν 
ἔνδον ἐόντα παρ᾽ ἐσχάρῃ, φησὶν, οὔ ποτε φῆσϑα οἴκαδ᾽ ἐλεύσεσϑαι. ϑυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος. εἶτα Áo 

30 ἐχτίϑεται ἡ γραῦς καὶ σῆμα ἀριφραδὲς., τὴν προϊστορηϑεῖσαν οὐλὴν, καὶ ὡς ἐφράσατο αὐτὴν ἀπονί- 
ζουσα. καὶ αὐτὴ μὲν ἤϑελεν εἰπέμεν, GÀL ἐκεῖνος ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν οὐκ εἴα εἰπεῖν πολυϊδρείῃσι 
γόοιο, iy' οἷς ἑαυτὴν ὑποτιϑεῖσα εἰς ϑάνατον, εἴ περ ἐπὶ ἀπάτῃ λαλεῖ, φησίν" ἀλλ ἕπευ" αὐτὰρ ἐγὼν 
ἐμέϑεν περιδώσομαι αὐτῆς αἴ κέν σ᾽ ἐξαπάφω χτεῖναί ue οἰχτίστῳ ὀλέϑρῳ. οὕτω τῆς γραὸς βεβαιωσα- 

μένης ἢ “Πηνελόπη ἐπιμένουσα οἷς ἐνόησεν» ἀναδραμοῦσα εἰς ϑείαν ἐνάργειαν καὶ *agavaro τινὶ 50 

ἀναϑεῖσα τὸν τῶν μνηστήρων φόνον ἀντεπιφέρει γνωμιχῶς" μαῖα φίλη, χαλεπόν σὲ ϑεοῦ αἰὲν ἐόντος 
δήνεα εἴρυσϑαι μάλα περ πολυΐδριν ἐοῦσαν. χαὶ ἔστι βαϑὺς ὃ ὃ λόγος οὗτος καὶ πολὺν κρύπτουσα νοῦν 

ἐν ὀλίγῳ σώματι προφορᾶς. μονονουχὶ γάρ, φησιν, ὕτι σὺ μὲν αἰσϑήσει. πιστεύεις ἀριφραδὲς ἔχουσα 
σῆμα τὴν οὐλὴν καὶ τὸ ἐν τῷ νίπτειν κωλύεσθαι ἐκφῆναι τὸν φαινόμενον Ὀδυσσέα, x&z τούτων συνάγεις, 
Ὀδυσσέα εἶναι τὸν φονεύσαντα τοὺς μνηστῆρας. λέληϑε δέ σε ὡς καὶ τοῖς ἀϑανάτοις ἔνεστιν οὕτως ἐπι- 

4o φαίνεσϑαι καὶ τοιαῦτα ποιεῖν. χαὶ τούτοις οὐχ ἔχει τι ἀντειπεῖν 5? geris. dy οἷς ἡ Πηνελόπη, ὡς ἤδη 

συναγοῦσα μὴ Ὀδυσσέα εἶναι τὸν φανέντα, φησίν: ἀλλ ξιπὴης ἴω μετὰ παῖδα ἐμὸν, ὅπως τούς TE 

χειμένους ἴδω, *xai ὃς ἔπεφνεν, εἶτε δηλ αδὴ καὶ Ὀδυσσεὺς ἐχεῖνος, ὃ καὶ εὐχταῖον ἔστιν αὐτῇ, εἴτε καί θο 

τις ἀϑάνατος, ὃ περ οὐδ᾽ αὐτὸ ἀπεύξαιτο ἄν. καὶ οὕτω κατέβαινεν ὑπερώϊα. ( Vers, 59.) ᾿στέον δὲ ὅτι 
ἐχ τῶν ῥηθέντων ἐπὶ ἀναποτελέστου μὲν χαρᾶς ῥηϑείη ἂν τὸ, μη) πω μέγα ἐπεύχεο καγχαλόωσα. ἐπὶ δὲ 

τῶν ἡδέως ἀκουόντων ἀνέλπιστά τινα ἀγαϑὰ χαλὸν ῥηθῆναι τὸ, oicd'« ὡς ἀσπαστὸν φανείη 7 πᾶσι 

μάλιστα δ᾽ ἐμοί" ἀλλ οὐκ tg ὅδε μῦϑος ἐτήτυμος ὡς ἀγορεύεις. ὃ μέντοι μὴ πιστεύων οἷς μανϑάνει, 
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ἀχούσοι ἂν τὸ, ϑυμὸς δὲ τοι αἰὲν ἄπιστος. (Vers, 71.) ᾿Εσχάρα δὲ καὶ νῦν, ὡς xat πολλαχοῦ ἐ ἐν τοῖς 

1939200 τούτων, τόπος κατὰ τοὺς παλαιοὺς Fr πῦρ χαίταν, βωμὸς ἰσόπεδος οὐχ ἐκ λίϑων ὑψούμενος. 

( Vers. 77. ) Ἢ δὲ πολυϊδρεία διὰ διφϑόγγου ἀ ἀεὶ ἔχει τὴν παραλήγουσαν ὡς καὶ ἡ ἀϊδρεία διὰ τὸ ἀνα- 

φέρεσθαι τὸξ κατὰ χλίσιν τοῦ ἴδρις ἴδρεως, ὁποῖόν τι κατὰ κλίσιν οὐδετέρου γένους ἔχει καὶ ἡ ἐλεγχείη 
χαὶ ἡ ἐγχὲ εἰη, & ἐκ τοῦ ἐλέγχεος καὶ τοῦ ἔγχεος τὴν oigo; γον ἔχουσι. (Vers. 78. ) Τὸ δὲ, περιδώσο- 

μαι αὐτῆς; cti τοῦ συνϑήσομαι, βεβαιώσομαι, χαὶ τὸ δημοκοπούμενον στοίχημα ϑήσω ὑπὲρ iuo) 803 
αὐτῆς, οὗ διασαφητικὸν τὸ, χτεῖναί μὲ οἰχτίστῳ ὀλέϑρῳ. ἔστι δὲ περιδώσεσϑαι καὶ ἑτέρου τινὸς, ὡς καὶ 

ἡ ̓ Ιλιὰς δηλοῖ ἐν τῷ, τρίποδος περιδώμεϑον ἦλ λέβητος. ἐλλειπτικῶς δὲ ἡ τοιαύτη φράσις ἔχει, τὸ γὰρ 

ἐντελὲς περί τινος δώσειν λόγον ἢ συνϑήκην. (Vers. 82.) Τὸ δὲ, ϑεοῦ δήνεα εἴρυσϑαι, ἢ) ἀντὶ τοῦ 
φυλάξασϑαι ἢ ἤτοι γνῶναι ἀπὸ τοῦ εἰρύω τὸ φυλάσσω, ) καὶ ἀντὶ τοῦ ἑλκύσαι, ὡς xai τοῦτο φασὶν οἱ 10 

παλαιοὶ, ἵνα λέγῃ ὅτι χαλεπὸν "NO εἰς γοῦν 1) καὶ ἄλλως μεϑελκύσαι εἰς ὃ βούλεταί τις τὴν ϑείαν 
βουλήν" τοῦτο δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ εἰρύω τὸ ἑλχύω. ὌΝΕΡΑ 85.) Τὺ δὲ, κατέβαινεν ὑπερῷα, κοινότερον 

10 ἐφράσϑη ἀντὶ τοῦ ὑπερῴων χατὰ ἀντίπτωσιν. ὀκνηρίαν Ἀδέ τινα δηλοῖ τὸ Χατέβαινε παρατατιχῶς φρα- 

σϑέν. Εὐρύχλεια μὲν γὰρ πιστεύσασα ἔνδον εἶναι τὸ φίλον αὐτῇ τέκος ἐῤῥωμένως ἀνέβαινεν, ἡ δὲ γυνὴ 
ἐνδοιάζουσα σχολαίως κάτεισιν. (Vers. 86.) Ὅτι ἀπιστεῖν φανεῖσα τῇ μαίᾳ ἡ Πηνελόπη ἐφ᾽ οἷς ὡς 

ἐῤῥέϑη ἤχουσεν, ὅμως παλαίειν ἄρχεται λογισμοῖς. δρμαίνει γὰρ ἢ ἀπάνευϑε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι 
ἢ παραστάδα χύσειε χάρη χαὶ .Ζεῖρα λαβοῦσα, 0 ἐστι δεξιωσαμένη. εὐλαβεῖται γὰρ, ὡς εἰχὸς , καὶ 
τοῦτο κἀκεῖνο οἷα μὴ πρέπον αὐτῇ. zer ποιήσει μὲν “οὐδέτερον. αὐτίχα αὐτοσχέδιος γὰρ ἡ βουλὴ καὶ 
οὔ πω ἔγνω τὸ ποιητέον ἡ γυνή" προϊὼν δὲ ὃ ποιητὴς καταστήσει καὶ αὐτὸ πιϑανῶς. ( Vers. 89.) Ὅτι 
ἸΠηνελόπη μὲν Ὀδυσσέως ἐναντίον ἕζετο ἐν πυρὸς αὐγῇ τοίχου τοῦ ἑτέρου, ὃ δ᾽ ἄρα πρὸς χίονα μακρὴν 20 
ἧστο κάτω ὁρόων xcr& ἦϑος ἀφελὲς δῆϑεν ἢ καὶ σύνηϑες αὐτῷ, κατὰ τὸ, ὑπαὶ δὲ ἴδεσχε κατὰ χϑονὸς 

ὄμματα πήξας, 0 mto ἐν Ιλιάδε περὶ αὐτοῦ εἴρηται" καὶ ἄλλως δὲ, ὡς ἐπὶ πείρᾳ. ποτιδέγμενος, & τι 
μιν εἴποι ἰφϑίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφϑαλμοῖσιν. εἰ δὲ Ὀδυσσεὺς οὕτω διετέϑη, πολλῷ πλέον 
ἢ γυνὴ ἀντιριλοτιμουμένη πρός γε τὸ σῶφρον. qoi γοῦν" ἡ δ᾽ ἄνεω δὴν ἡ ἧστο, τάφος δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν. 

20 ὄψει δ᾽ ἄλλοτε μὲν. αὐτὸν ἐνωπιδίως ἐσίδεσχε, τολμῶσα τοῦτο διὰ TO ἐχεῖ vov χάτω βλέπειν, ἄλλοτε 
δ᾽ ἀγνώσσασχε χαχὰ χροὶ εἵματ᾽ ἔχοντα. (Ν εν8. 95.) Καὶ ὃ ὅρα ὕπως εἰσέτι χαὶ νῦν τὰ ῥάκη ἐμποδὼν 

ἦσαν xci αὐτῇ τῇ γυναιχὶ εἰς ἀναγνωρισμόν" καὶ Ὀδυσσεὺς δὲ μετ᾽ οὐ πολλὰ ἐρεῖ ἀτιμάζεσθαι ὑπὸ τῆς 

γυναιχὸς ὡς xci ῥύπον ἔχων καὶ κακὰ ἐνδεδυμένος. (Wers.89.) Τὸ δὲ, ἐν πυρὸς αὐγῆ, ἀντὶ τοῦ ἔνϑα 
σέλας ἀφίει τὸ πῦρ' οὐ μὴν πρὸς αὐτῷ τῷ κατὰ τὴν ἐσχάραν πυρὶ, ἔνϑα ὡς εἰχὸς ὁ πτωχικὸς Οδυσ- 

σεὺς ἕζετο. (Vers. 90.) Τὸ δὲ, τοίχου τοῦ ἑτέρου, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, ἕζετο ἐναντίον. (Vers. 91.) ὅ0 
Τὸ δὲ, χάτω δρόων, ἢ διὰ προσποίητον εὐλάβειαν ἢ χαὶ μᾶλλον, ἵνα μὴ ἐκ τῶν ὀρφϑαλμῶν ῥᾷον γνω- 
ρισϑῆ, ἐξ ὧν καὶ ἡ μαῖα φϑάσασα ἔσχε γνώρισμα ὡς ἐκείνη ἔνέφηνεν ἐν τῷ, οὔ πώ τινά φημι ἐοικότα 
ὧδε ἰδέσϑαι, ὡς σὺ δέμας ἐχείνῳ ἔοικας καὶ ἑξῆς. (Vers. 92. ) ̓Ιφϑίμη δὲ παράκοιτις ταυτὸν ἂν εἴη τῷ, 

Dig ouv Πηνελό ἰὁπῃ, ὅ ἐστιν ἀνδρεία. ( Vers. 95.). Τὸ δὲ ἄνεω σημείῶδες ἐστὶν ἐπίῤῥημα ὄν" καὶ δίδω- 
σιν ὑπόνοιαν χαὶ τὸ, οἱ δ᾽ ἄνεω ἦσαν, τοιοῦτον εἶναι, καϑὰ καὶ τὸ, ᾿ϑηνᾷ δ᾽ ἀκέων ἣν, δοκεῖ ἐ ἐπί: 

ῥημα εἶναι διὰ τὸ ἀκέων δαίνυσϑε. (Vers.g4.) Τὸ δὲ ἐνωπιδίως ἀντὶ τοῦ κατ᾽ ὕψιν, ἵνα λέγῃ i ὅτι 
ἄλλοτε μὲν ᾽ περιεργότερον ἐντρανίζουσα χαὶ κατασχοποῦσα ἐπεγίνῶσκεν ; ἄλλοτε δὲ ἢ ἠγνόει. Τὸ δὲ ἐνωπι- 

30 δίως γράφεται μάλιστα ἐνωπαδίως χαὶ γίνεται ἐχ *roU ἐνῶπα, ἐξ οὗ καὶ τὸ κατενῶπα ἐν ᾿]λιάδι. 

Τὸ δὲ, ἐνωπαδίως ἐσιδεῖν, μετ᾽ ὀλίγα καὶ εἰς ὠπα ἰδέσϑαι ἐναντίον φησί. ( Vers. 95.) Τὸ δὲ dyvoc- 

σασκχε λέξις καὶ αὐτὸ ἰδία ποιήσεως γινομένη £x τοῦ γνῶ γνώσω, ἐξ οὗ ἐνεστὼς γνώσσω, ὡς τὸ κνώσσω 4o 
xci τὰ τοιαῦτα, χαὶ παραγώγως γνωσσάσχω, ἐξ οὗ χατὰ στέρησιν τὰ ἀγνώσσασχεν. (Vers. 97.) Ὅτι 
μεϑοδεύσας ὁ ἡ ποιητὴς τὴν κατ΄ ὄψιν ἐντυχίαν τοῦ ᾿Οδυσσέως καὶ τῆς γυναικὸς καινότερον φυλάττει 
xc ταῦϑα τὸν ᾿Οδυσσέα τλήμονα χαὶ λαλοῦντα μηδὲν, χαὶ ϑέλει μὲν ἡ γυνὴ φανῆναι τοιαύτῃ , ἐπεὶ δὲ 

οὐχ 5v, οὕτω πεφυλαγμένης ἀμφοῖν τῆς ἐνστάσεως, ὁμιλῆσαι αὐτοὺς ἀλλήλοις, πλάττει μεσιτεύοντα, τῇ 

4ο “δμιλίᾳ τὸν παῖδα καὶ λαλοῦντα τῇ μητρὶ χαὶ αὐτὴν αὖϑις τῷ παιδὶ χαὶ τρίτον ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀναγκαίως 

τὸν Ὀδυσσέα. καὶ οὕτω προβαίνει πιϑανῶς καὶ εὐμεϑόδως τὰ ἐφεξῆς. (Ν 6.8. 99.) οὐκ ἄλλως μέντοι 
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804 προσφϑέγξεται τὸν ἄνδρα & μὴ προλογίσει ἐκεῖνος πρὸς αὐτὴν, εὐλαβουμένη μὴ καὶ ἁλῷ ϑρασύτητος. 
oV μὴν δὲ πλησιάσει, μὴ καὶ αὐτὴ σῆμα τι ἐξ ἐκείνου γνοῦσα, 0 περ αὐτὴ καὶ Ὀδυσσεὺς καὶ μία μόνη 
ἀμφίπολος ᾿Ακτορὶς ἐγίνωσκον, τὸ κατὰ τὴν ῥηθησομένην κλίνην δηλαδὴ, ἐξαίρετόν τι ἔχουσαν, ὡς 
δηλωθήσεται, | iva καϑά ms 7 μαῖα καὶ οἱ "ἄνδρες δοῦλοι ἐκ τῆς οὐλῆς τὸν δεσπότην ἀνεγνώρισαν, 5o 

οὕτω καὶ αὐτὴ τὸν ἄνδρα ἐκ τῆς παρασήμου κλίνης. ἣν οὐ πολλοὶ ἐγίνωσκον. νϑα σημείωσαι ὅτι 

ἔσονται, dug περ τοῖς ἄλλοις ἑταίροις xci quote καὶ φιλτάτοις, οὕτω καὶ γυναικὶ καὶ ἀνδρὶ μυστῃριώδῃ 

τινὰ, ὧν οὐχ ἀπειχὸς ἐπιστήμην ἔχειν xoi δοῦλον ἢ δούλην, πεῖραν Peer πίστεως ἀχριβοῦς, ὁποία 

τις χαὶ ? δεδηλωμένη Αἰκτορὶς, εἰδυῖα μόνη, ὃ μήτε ἡ μαῖα μήτε ἡ Εὐρυνόμη, αἱ τῶν ἄλλων ἐνταῦϑα 
τοῖς δεσπόταις πιστότεραι. ( Vers. 07.) εἰσὶ δὲ ἃ Τηλέμαχος πρὸς τὴν μητέρα λέγει, τοιαῦτα" μῆτερ Go 

1o ἑμὴ δύσμητερ, ἀπηνέα ϑυμὸν ἔχουσα, τίρρϑ᾽ οὕτω πατρὸς νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ᾽ αὐτὸν ἑζομένη μύϑοισιν 
ἀνείρεαι, οὐδὲ μεταλλᾷς ; οὐχ ἂν ἄλλη ys ὧὸς γυνὴ τετληότι ϑυμῷ ἀνδρὸς ἀφεσταίη, 0s οἱ κακὰ πολλὰ 

μογήσας ἔλϑοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν, (Vers. 103.) σοὶ δ᾽ αἰεὶ "κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίϑοιο.Ἵ 940 
ἊΝ Ὁ Y ' ὡς Αναν. , quad s c 5 , e MUT Y H 

τοῦτο δὴ τὸ παροιμιῶδες ἐπὶ τῶν σκληροχκαρδίων. καὶ οὑτώ μὲν οἱονεὶ προαγωγεύει τῷ πατρὶ τὴν μητέρα 

ὁ παῖς. ἡ δὲ, τέχνον ἐμόν, φησι, ϑυμός μοι ἐνὶ στήηϑεσσι τέϑηπεν, οὐδὲ τι προσφάσϑαι δύναμαι ἔπος 

οὐδ᾽ ἐρέεσϑαι, οὐδ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσϑαι ἐναντίον, ὡς καὶ προεγράφη. εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ ἔστ᾽ ᾿Οδυσσεὺς, γνω- 
σόμεϑ᾽ ἀλλήλων καὶ λώϊον. (6γ5. 110 ----ἰ Ὁ.) ἔστε γὰρ ἡμῖν σήματα ἃ καὶ ἡμεῖς κεκριμένα ἴδμεν 
ἀπ᾽ ἄλλων. xci ἴσως μὲν καὶ ἄλλα εἶεν Qv, € καὶ σιωπᾷ συνήϑως ὃ ποιητής" πρὸς "δὲ τὰ φαινόμενα 10 
τὴν κλίνην λέγει, δι᾿ ἣν τῷ Ὀδυσσεῖ ἐρεῖ μετ᾽ ὀλίγα ἡ Πηνελόπη" πείϑεις δή μευ ϑυμὸν ἀπηνέα mi 

805 μάλ᾽ ἐόντα, ἐπεὶ σήματ᾽ ἀριφραδέα κατέλεξας εὐνῆς ἡμετέρης. Ὅρα δὲ ὡς εἰ τῷ ἀνδρὶ οὕτω i Πη- 

20 γελύπη δυσχατέργαστος, ὁποίαν ἔστιν αὐτὴν συλλογίσασϑαι τοῖς μνηστῆρσιν εἰναι; ἔστιν οὖν ἀστεῖον 

εἰπεῖν, ὡς μιχροῦ δεῖν συντομώτερον ἔσχε τὴν μνηστηροχτονίαν κατεργάσασθαι Ὀδυσσεὺς ἢ τὸν ἀνα- 

γνωρισμὸν τῆς γυναικός" οὕτω περίφρων 1j γυνὴ καὶ στερεὰ καὶ εἰπεῖν καὶ πρᾶξαι, ἧς 0 νοῦς τοιοῦτον, 
ὡς de, ἐγέννησεν ἐπιλχείρημα, ὡς διὰ τέλους ἂν παραμεῖναι αὐτὴν ἀπροσκχόλλητον τῷ ἀνδρὶ χαὶ 30 
μὴ Gv πελάσαι αὐτῷ, εἰ μὴ τυχὸν ἐλογίσατο μή ποτέ τις τῶν χρειττόνων εἴη ὃ καὶ τοὺς μνηστῆρας 
ῥίψας καὶ νῦν αὐτῇ ὁμιλῶν. ἔστι γὰρ αὐτῇ τὸ ἄπορον ἀληϑῶς ἄλυτον. ὡς γὰρ οὐδὲν καινὸν, εἰ καὶ 
οὐλὴν δείξει 0 τῷ Οδυσσεῖ εἰκασϑεὶς δαίμων, οὕτως οὐδ᾽ εἴ περ τὸ τῆς χλίνης ἐξείπῃ μυστήριον. οὐ γὰρ 
ἀδύνατον τὸν τἄλλα εἰδότα ϑεὸν εἰδέναι. καὶ αὐτό. καὶ τοίνυν, εἰ καὶ ὕστερον. ὀψέ ποτε συμπεισϑῇ 
zal ἀναγνοῦσα τὰ ix τοῦ ἀνδρὸς σήματα δαχρύσασα ἀμφὶ χεῖρας Ἀδειρῆ βάλῃ τῷ Ὀδυσσεῖ, οὐδ᾽ οὕτως 30 

εὖ συνεπείσϑη. καὶ γὰρ ὃ δαίμων, ὃν ὑπόπτευε, χαὶ τὰ σήματα πάντως εὖ ἤδει. καὶ ἴσως διὰ τοιοῦτόν 

80 τι συμπείϑεται, ὡς καὶ προλελάληται. ἢ γὰρ ᾿Οδυσσεὺς ἐστὶν ὃ παρὼν, καὶ ἰδοὺ ἔχει ὃ ἤϑελεν, ἢ τῶν 

τις χρειττόνων, καὶ οὐδ᾽ οὕτω κακῶς τὸ πρᾶγμα συνέπεσε. χείρονος γὰρ ἀπηύχετο ἀνδρὸς εὐφραίνειν 
γόημα, οὐ μὴν xci τὸ τοῦ κρείττονος. & δὴ συναισϑόμενος ἴσως καὶ ὃ πολύτλας Ὀδυσσεὺς γοεῖν τὴν 
γυναῖκα μείδησε, καὶ ἀναβαλόμενος λαλῆσαί τι πρὸς αὐτὴν, “Τηλέμαχε, φησὶν, ἤτοι μητέρα ἔασον 

πειράξειν ἐμέϑεν. τάχα δὲ ! φράσεται καὶ ἄρειον ἐκ τῶν, ὡς εἰχὸς 5 ἐφεξῆς δηλαδὴ σημείων. viv δ᾽ ὅττι 

ὁυπόω κακὰ χροὶ εἵματα εἶμαι, ᾿ὼς καὶ προεδηλώϑη ἀνωτέρω, TOUV:X ἀτιμάζει μὲ καὶ οὔ πώ φησι τὸν 4o 
εἶναι, ὕπως. ἀστείως ἔχει. χαὶ γοργῶς. λέγει γὰρ ὡς οὔ φησιν ἐμὲ τὸν εἶναι, οἱονεὶ ἀποστὲ ροῦσά μὲ χαὲ 

αὐτοῦ τοῦ εἶναι ἐμέ. καὶ ἐπὶ τούτοις Ó ἥρως ὡς οἷα μεϑέμενος τῆς γυναικὸς βουλεύεται περί τινος τῶν 

ἀναγκαιοτέρων, πολύτλας χἀνταῦϑα ὧν, καϑὰ καὶ ἡ γυνὴ τετληότος ϑυμοῦ, οἱ τλῆναι ϑέλουσι τὸ μὴ 

εὐϑὺς ἀλλήλ οις πελάσαι. καὶ τῶν πρὸ ἔργου γίνεται. ( Vers. 97.) Τὸ δὲ δύσμητερ οὐ κατὰ τὸ Δύσπα- 

40 es καὶ τὸ Κακοΐλιον ἐῤῥέϑη, ἀλλὰ ϑυμικώτερον, ἀπεναντίας τῷ, φίλη μήτηρ. ἄχϑεται γὰρ ὁ υἱὸς 

ἐφ᾽ οἷς ἡ μήτηρ ἀπηνὴς ἐπὶ τοῖς χατὰ τὸν πατέρα ἐστὶν ὡς καὶ αὐτὴ EDT ̓ὀλίγαᾳ φησί" πείϑεις μου 

ϑυμὸν ἀπηνέα πὲρ μάλ ἐόντα. διὸ εἰπὼν, δύσμητερ, ἡρμήνευσεν ἐπαγαγὼν, ἀπηνέα ϑυμὸν ἔχουσα. 

(Vers. 98.) Τὺ δὲ νοσφίζεαι καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ νόσφι γίνῃ, χωρίζῃ, οὗ ἑρμηνευτικὸν τὸ, οὐδὲ παρ᾽ αὐτὸν 

ἑξομένη, τουτέστιν ἐγγὺς αὐτοῦ. ὃ πὲρ ἐναντίον ἐστὶ πρὸς τὸ νόσφι. (Mer S. 101. ) To δὲ ἀφεσταιη 

χαινότερον ἐσχημάτισται. AOL ἔν τι μὲν χοινὸν καὶ σύνηϑες ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸ ἀποσταίη" τὸ μέντοι ἀφεσταίη 

φίλτερον Ὁμήρῳ οἷα ποιητικώτερον. ᾿Ιστέον 03 ὅτι, ὥς πὲρ τὸ τέτλαϑι καὶ τὸ τετλαώ) σύστοιχα, ὡς τὸ, 

CoxwENT. τιν Opyss. Tow. II. Pr 
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50 οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε, τετλαί) xci χὐνεός περ ἐὼν χαὶ εἰς ὦπα ἐδέσϑαι, οὕτω καὶ ἕσταϑιε καὶ ἑσταίη καὶ ἐφε- 

σταίη" ὧν τοῦ uiv ἕσταϑι χρῆσις πρὸ ὀλίγων κεῖται, τοῦ δὲ ἀφεσταίη ἐνταῦϑα. (Vers. 103. ) Τὸ δὲ, 
στερεωτέρη λίϑοιο, ἑτεροῖον ἐστὶ παρὰ τὸ ἐκ πέτρης, ὃ καὶ κεῖται ἐν τῷ, οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης. 
καὶ ἡ ἑτερότης δηλοῦται ἐκεῖ. Σημείωσαι δὲ καὶ ὡς, εἴ πὲρ ἡ μήτηρ ὁμολογεῖ ϑυμὸν ἔχειν ἀπηνέα, οὐκ 
ἂν ἀπειχότως 0 παῖς ῥηϑείη τολμῆσαι εἰπεῖν αὐτὴν κραδίην ἔχειν στερεωτέρην λίϑοιο. ᾿Οδυσσεὺς δέ γε 
μετ᾽ ὀλίγα οὗ περ ἐν τοῖς πρὸ τούτων οἱ ὀφϑαλμοὶ ὡσεὶ κέρα ἕστασαν ἠὲ σίδηρος, μεταλαβὼν τὸ rot 
υἱοῦ νόημα ἐρεῖ ὡς τῇ γυναικὶ σιδήρεος ἐν φρεσὶ ϑυμὸς, εἰπὼν πρότερον ὅτε Κῆρ αὐτῇ ἐστὶν ἀτέραμνον, 
ὡς ῥηθήσεται. Σημείωσαι δὲ ὅτι τὰ ἠἡϑικὰ ταῦτα Ὁμηρικὰ ἡ παροιμία βαρύτερον μεταλαβοῦσα ἔφη 
τὸ, ἀναίσχυντος καὶ σιδηροῦς ἄνϑρωπος. ὅτι δὲ καὶ ϑρασύτητος λάλημά ἐστιν ὃ σίδηρος, δηλοῖ Apt- 
στοτέλης ἐν τῇ κατ᾽ αὐτὸν ῥητορικῇ, φάμενος yvvalxa ϑρασεῖαν τὴν Σιδηρὼ τὸ οἰκεῖον φορεῖν ὄνομα. τὸ 
“Σημείωσαι δὲ καὶ ὅτε Αἰσχύλος ἐκ τῶν ἱθμηριχῶς εἰρημένων μίξας ἔφη ἐπὶ σκληροῦ καὶ ἀτέγκτου ἤϑους 
τὸ, σιδηρόφρων TE χὰχ πέτρας H0? LR Li el ὃ δηλαδὴ οὐ συνασχάλλειν ἤϑελεν ἀνεσκολοπισμένῳ τῷ 

60 Προμηϑεῖ. δῆλον γὰρ ὡς τὸ μὲν σιδηρόφρων * πρὲς τὸ σιδήρειον 1 ἦτορ ἀφορᾷ, τὸ δὲ xax πέτρας πρὸς τὴν 
στερεωτέραν λίϑου χαρδίαν. ( Vers. 109.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ, γνωσόμεθα ἀλλήλων, γενικῇ συνταχϑὲν, 
ὡς καὶ πρὸ ὀλίγων εἶχε τὸ, οὐδὲ τραπέζῃ γνώτην ἀλλήλων. (Vers.114.) Τὸ δὲ πειράζειν γενικὴν xe 
αὐτὸ ἔχει σύνταξιν ἐνταῦϑα ἐν τῷ, πειράζειν ἐμέϑεν, κατὰ τὸ, πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ 
ἀπολύτως χεῖται χωρὶς οἱασοῦν συντάξεως. Y Vers. 115.) Τὸ δὲ ῥυπόω ὅμοιον τῷ ὁρόω xci foóc, ὡς 
δηλοῖ τὸ, ῥυπόωντα καϑῇραι, γραφὲν χατὰ τὸ ὁρόωντα καὶ βοόωντα. Σημείωσαι δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι 

1941 καὶ ὅτι τραγῳδικῶς τὰ περὶ τὸν ᾿Οδυσσέα νῦν ἐσχημάτισται. καὶ γάρ τοι "παρὰ «Αἰσχύλῳ χάϑηνταί που 

πρόσωπα σιωπῶντα iq ἱχανὸν κατὰ σχῆμα ἢ πένϑους ἢ. ϑαυμασμοῦ ἤ τινος ἑτεροίου πάϑους" καὶ 20 
ἔοικεν ἡ τραγῳδία ἐντεῦϑεν λαβοῦσα τὰ τοιαῦτα σοφίζεσϑαι. ( Vers. 117. sqq.) Ὅτι Ὀδυσσεὺς μετὰ 
τὸν ῥηϑέντα τῆς γυναιχὸς ἀχκισμὸν εἴτε καὶ τὴν εὐλάβειαν βουλευόμενος περὶ τῶν ἑξῆς φησὶ τῷ υἱῷ" 
ἡμεῖς δὲ φραζώμεϑα ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα γένηται. καὶ γάρ τις ἕνα φῶτα κατακχτείνας ἐνὲ δήμῳ, ᾧ μὴ πολ- 
Aoi ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω, φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν" ἡμεῖς δ᾽ ἕρμα πόληος 
ἀπέκταμεν, ot μέγ᾽ ἄριστοι κούρων ἐν ᾿Ιϑάκῃ" τάδε σε φράζεσϑαι ἄνωγα, δηλονότι εἴτε φευξόμεθα εἴτε 
χαὶ μή. καὶ ἔστιν ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τὸ ἐπιχείρημα, δηλοῦν ὡς, εἴ περ φεύγει ὃ ἁπλῶς ἕνα κτείνας 
ἐν δήμῳ ἤγουν δημότην ἄνδρα, πολλῷ πλέον ἂν φύγῃ τὴν πατρίδα κατά τι ἔϑος ἀρχαῖον ὁ καὶ πολ- 
λοὺς καὶ ἀρίστους ἀνελών. καὶ οὕτω μὲν Ὀδυσσεύς. (Vers. 124. ) Τηλέμαχος δὲ ἐπαινῶν τὸν πατέρα 
ἐπὶ συνέσει ἀμείβεται ὧδε" αὐτὸς ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε" σὴν γὰρ ἀρίστην μῆτιν ἐπ ̓ ἀνθρώπους 

10 φασὶν εἶναι, οὐδ᾽ &v τίς σοι ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειε κατὰ ϑνητῶν ἀνθρώπων. ( Vers. ap ) &*r« ἐκείνῳ 3o 
μᾶλλον αὐτὸς χαϑηγητῇ χρῆσϑαι ϑέλων τῷ ἐπὶ πείρᾳ καὶ γυμνασίᾳ ἐρωτήσαντι φησίν" ἡμεῖς δὲ 6 ἅμα 
ἑψόμεϑα, οὐδέ τί φημι ἀλκῆς δευήσεσϑαι 001 δύναμίς γε πάρεστιν. ὃ xci ἐν ἄλλοις εἰπὼν ὃ ποιητὴς 
ἐπιφέρει ἐχεῖ τὸ, πὰρ δύναμιν δ᾽ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν. Καὶ σημείωσαι ὡς ὃ μὲν πολυμή- 806 

χανος πατὴρ ἤδη πεπειραμένος ἀγαϑοῦ τοῦ παιδὸς ἀπαιτεῖ συμβουλὴν ἐξ αὐτοῦ πειράζων 3j καὶ παιδα- 
γωγῶν. ὁ δὲ παῖς εὖ ποιῶν τῷ πατρὶ ἀποχκαϑιστᾷ τὴν βουλήν. ἀμέλει καὶ Ὀδυσσεὺς ἐξευρήσει τὸ πρα- 
χτέον ἐν τοῖς ἑξῆς καὶ τῇ γυναικὶ αὔριον τὰ κατὰ τὸν oixov ἐπιτρέψας, αὐτὸς ἐς τὸν ἀγρὸν ἀπελεύσεται 
καραδοχήσων τὸ μέλλον. τῷ τέως δὲ τὸ γενόμενον ἐπικρύψαι ϑέλων, πολὺς γὰρ ὁ ἐντεῦϑεν κίνδυνος εἴ 

περ εὐϑὺς ἄρτι τοῖς ̓ Ιϑακησίοις τὸ πρᾶγμα γνωσθήσεται, ἄλλα τέ τινα ἐπιτάσσει γενέσϑαι καὶ ἀοιδὰς 

ἐξαχούστους χαὶ ὀρχήσεις φιλ οπαίγμονας, ἵνα φαντασία γάμου παραχϑέντες οἱ ἔξωϑεν ἀκούοντες, ὡς 
τῆς δεσποίνηξ ἐπιλεξαμένης ἄνδρα, μήτε ϑαυμάσωσιν εἴ περ μὴ συνήϑως οἱ μνηστῆρες, ἕκαστος εἰς τὰ 4o 

ἑαυτῶν ἐσκεδάσθησαν, μήτε ψηλαφήσωσιν ἐκείνους καὶ οὕτως αὐτίχα γένηται, μέγα καχόν. οὗ ἕνεκα καὶ 
20 aon πρὸ τούτων συχνὰ ἐχλαλεῖσϑαι, μέλλειν γα Ἀμηϑῆναι τὴν Πηνελύπην, ἵνα δηλαδὴ πιϑανολογηϑῇ 

τὰ νῦν γραφόμενα. ( Vers. 150. sqq.) εἰσὶ δὲ ἃ λέγει ᾽Οδυσσεὺς ταῦτα, ὡς αὐτῷ δοχεῖ «vat ἄριστα" 
πρῶτα μέν, φησι, λούσασϑε καὶ ἀμφιέσασϑε χιτῶνας, δμωὰς δὲ ἀνώγετε sro ἑλέσϑαι. καλὰ τὰ 
πάντα καὶ ἄξια τοῦ φϑάσαντος ϑειώματος. αὐτὰρ ϑεῖος ἀοιδὸς Ty" goguyye λίγειαν ἡμῖν ἡγείσϑω 
φιλοπαίγμονος ὀρχηϑμοῖο. τρυφώντων δὲ τοῦεω ἴδια. Οὐδυσσεὺς δὲ καὶ αἰτίαν τὴν προῤῥηθεῖσαν προς- 
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τιϑεὶς φησίν" ὡς xiv τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων, ἢ) ἀν᾽ ὁδὸν στείχων ἢ oi περιναιετάουσι" 
μὴ πρόσϑε κλέος εὐρὺ φόνου χατὰ ἄστυ γένηται ἀνδρῶν μνηστήρων, πρὶν ἡμᾶς ἐλϑεῖν ἔξω ἀγρὸν ἐς 
ἡμέτερον πολυδένδρεον: ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα φρασσόμεϑ᾽ ὅ περ ἂν χέρδος ϑεὸς ἐγγυαλίξῃ τουτέστι, δώσει, 
ὡς καὶ ἐν ἄλλοις κεῖται. γίνεται τοίνυν οὕτω. xci, ἃ δὴ καὶ αὐτὰ τρυφὴν φράζει, λούσαντο xci cu- 

φιέσαντο χιτῶνας, ὅπλισϑεν δὲ γυναῖχες ὡς εἰς δαῖτα ἢ καὶ χορὸν καὶ ὄρχησιν. ὁ δ᾽ εἵλετο ϑεῖος ἀοιδὸς 
φόρμιγγα γλαφυρὴν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον coge μολπῆς τε γλυχερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηϑμοῖο, τοῦ 
χαὶ ἄλλως ἐν δέοντι φιλοπαίγμονος. οἷς τὸ ἐνδόσιμον καὶ ὃ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἵμερος ἐκ τῆς ἀοιδῆς. διὸ καὶ 
μολπὴ κατά τινας 1j τῶν παιζόντων, ἐπειδὴ τοιαῦτα τῷ μέλει ἕκπεται. τοῖς δέ, qot, μέγα δῶμα περι- 30 

στοναχίζετο ποσσὶν ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν. εἰς τοσοῦτον δὲ ἣν πολὺς ὃ ἦχος, ὥστε 

10 χαὶ τοῖς ἔξω ἀκουσϑῆναι καϑὰ ἤϑελεν Ὀδυσσεύς. (Vers. 148.sqq.) φησὶ γοῦν ὃ ποιητής" ὧδε δέ τις 
εἴπεσχε δόμων ἔχτοσϑεν ἀκούων: ἢ μάλα δή τις ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν. σχετλίη, οὐδ᾽ ἔτλη πόσιος 
οὗ κουριδίοιο εἴρυσϑαι μέγα δῶμα διαμπερὲς ἕως ἵκοιτο. ( Vers. 152.) εἶτα ὁ ποιητὴς κατακλείων τὸ 
γόημα συμπληρωτιχῷ σχήματι φησίν" ὡς ἄρα τις εἴπεσκε, τὰ δ᾽ οὐχ ἴσαν ὡς ἐτέτυχτο. ᾿Εν οἷς σημείω- 
σαν xcl ὡς ἡ λοξὴ τῆς Πηνελόπης εὐχὴ τετέλεσται νῦν" εἰπε γὰρ ἐκείνη, ὡς νὺξ ἔσται ὅτε στυγερὸς γάμος 
ἀντιβολήσει. καὶ ἰδοὺ νὺξ ἄρτι ἐστὶ, καϑ' ἣν γάμος συντελεῖται στυγερὸς τοῖς μνηστῆρσι καὶ τοῖς ἐχεί- 
vov. (Vers. 119.) ᾿“Ιοσσητὴρ δὲ καὶ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι, καϑὰ καὶ ἐν ἄλλοις, ὃ δίχα ὄσσης βοηϑῶν, 
τουτέστιν ὁ ἕτοιμος καὶ ἀπροφάσιστος ἐπίκουρος. (Vers. 120.) Τὸ δὲ φεύγεσϑαι τὰς πατρίδας ὑπὸ 

τῶν φονευσάντων καϑωμίληται, εἰ μή τι ἄρα ποινὴν τίσει ὃ φονεὺς τὴν συνδόξασαν" τότε γὰρ ἐᾶται 

μένειν ἐν δήμῳ, καϑὰ ἐδήλωσε καὶ 7^ Dec. ᾿Εν δὲ τῷ, πηοὺς προλιπὼν, τῷ τῶν πηῶν ἤτοι ἀγχιστέων 
20 ὀνόματι τὴν πᾶσαν ὡς ἐκ μέρους δηλοῖ συγγένειαν. ἔφρϑη δὲ ὁ ποιητὴς καὶ τοὺς πηοὺς κηδίστους εἰπεῖν 

τοῖς ἀνϑρώποις με ϑ' αἷμα καὶ γένος αὐτῶν. (Vers. 121.) ἝἝρματα δὲ πόλεως ἢ τὸν οἱονεὶ zócuov,4o 
ὡς εἴ περ ἡ πόλις καϑὰ καί τις γυνὴ ἐκαλλωπίζετο ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα τινῶν ἑρμότων, & δὴ xóouov γυναι- 

κικοῦ εἶδος εἶναι προείρηται, ἢ τὰ στηρίγματα ὡς ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς νῆας ἑρμάτων, & περ αἱ μὴ ἔχου- 
σαι ἀνερμάτιστοι λέγονται, ἢ καὶ ἄλλως τὰ χατὰ τοὺς στύλους ἢ κίονας ἑδράσματα. ὅϑεν λαβὼν 

“Ζυκόφρων κίονα Τροίας λέγει τὸν "Exroge ἐν tQ* οἷον, xíov' ἀϊστώσεις δόμων. Ὅτι δὲ καὶ ἔρεισμα τὰ 
τοιαῦτα εἰσὶ, δηλοῖ ἐκεῖνος ἐπαγαγών" ἔρεισμα πάτρας δυστυχοῦς ὑποσπάσας. δῆλον δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ 

ἔρεισμα κατὰ συγκοπὴν τὸ ἕρμα γίνεται, δασυνϑὲν αὐτὸ διὰ τὸ μετὰ Q εὐϑὺς χεῖσϑαι τὸ μ' ὁμοίως τῷ 
Ἑρμῆς. ἑρμηνεία δὲ παρὰ τῷ ποιητῇ τοῦ, ἕρματα πόληος, ἐπαχϑὲν εὐϑὺς τὸ, οἱ μέγ᾽ ἄριστοι. 

(Vers. 124.) Τὸ δὲ, ταῦτά γε λεῦσσε πάτερ φίλε, μεταλαβὼν «Αἰσχύλος ἔφη τὸ, τάδε μὲν λεύσσεις 

30 φαίδιμ᾽ ᾿Αἀχιλλεῦ, 0 κεῖται παρὰ τῷ κωμιχῷ. Τοῦ δὲ, ἀρίστην μῆτιν, ἑρμηνεία τὸ, οὐδέ χέ τίς σου 

ἄλλος ἀνὴρ ἐρίσειεν, ἵνα εἴη ἀρίστη βουλὴ πρὸς ἣν οὐκ ἂν τις ἐρίσειε. (Vers. 125.) Τὸ δὲ, ἐπ᾿ 

ἀνθρώπους, ἀντὶ τοῦ κατ᾽ ἀνθρώπους" ἄλλως γὰρ ἐπ᾿ ἀνϑρώποις ὥφειλεν εἶναι. (Vers. 131.) ᾿Εν 
δὲ τῷ, ἀμφιέσασϑε χιτῶνας, διὰ τῶν χιτώνων καὶ τὰ λοιπὰ εἵματα δηλοῖ. ( Vers. 154.) Ἢ δὲ τοῦ 

Ὁμηϊρικοῦ ϑείου ἀοιδοῦ ἐνταῦϑα δὴ ἐχρώζετο μὲν ὡς εἰχὸς τηνικαῦτα γαμηλίῳ ψόμῳ. ἔστι δὲ κατὰ 

τὴν νεωτέραν χρῆσιν καί τις ἱλαρῳδία, εἰ χαὶ τρόπον ἄλλον τὸ ἱλαρῳδεῖν τραγῳδοῖς φκείωται. ὅτι 
δὲ φὠδῆς πολλαὶ συνϑέσεις χαὶ διάφοροι, δηλοῖ καὶ ᾿4ϑήναιος" οὐ γὰρ μόνον ῥαψῳδοὶ οἱ πολλαχοῦ 

δηλούμενοι, ἔτι δὲ καὶ τραγῳδοὶ ὧν δήλη καὶ d τῆς κλήσεως ἐτυμότης καὶ ἡ τῆς τέχνης μεταχείρισις, 

ἀλλ εἰδέ τινες καὶ σημῳδοὶ διὰ τὸν Μίάγνητα Σῆμον, ὃς μελῳδίαις βιβλιακαῖς ἐνδιέπρεψεν. ἔτι καλεῖτο 
δέ τις μελικὸς καὶ μαγῳδὸς, ἀνδρεῖα, φησὶ, καὶ γυναικεῖα πρόσωπα ὑποκχρινόμενος. “καί τις ἀλλοῦ 

&o λυσιῳδὸς, ἐν ἀνδρείοις πρωσώποις γυναικεῖα φασὶν ὑποχρινάμενος. λέγει δὲ καὶ ὡς ἡ μὲν ἱλαρῳδία 
περὶ τὴν τραγῳδίαν ἣν. σεμνὴ οὖσα, ἡ δὲ μαγῳδία περὶ τὴν κωμῳδίαν, κληϑεῖσα φησὶν ον ous 

οἱονεὶ μαγικά τινα προφέρεσθαι καὶ φαρμάκων ἐμφανίζειν δυνάμεις. ( Vers. 135.) Tov ὅδ᾽ ἐχτὸς 

ἀκούων, ἑρμηνεία ἐστὶ τὸ, ἢ ἀν᾽ ὁδὸν στείχων ἢ οἱ περιναιξτάουσιν, ὅ περ καὶ ἐξαλλαγὴν ἐποίησε σχη- 

807 ματος" τὸ γὰρ ἁπλυῦ.. οὕτως" “ἢ àv. ὁδὸν στείχων ἢ περιναιετάων ἄμφω δὲ περιπέφρασται" τὸ γὰρ 

ἀπερίφραστον ἦν, ἢ ὁδίτης. ἢ eto, (Vers, 137.) Εν δὲ τῷ, κλέος εὐρὺ φόνου, κλέος φανερῶς 

τὴν φήμην λέγει, οὐ μὴν τὴν τιμήν. σαφηνιξων δὲ «οὐ 10. κλέβει εὐρὺ, ἐπάγει τὸ, χατὰ ἄσευ, πρὸς 60 
P2 

5o 
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ὧν τὴ ᾿οἶκον" αὐτὴ γὰρ οὐκ ἐὐρὺ κλέος ἐστί. καὶ τὸ χατ᾽ ἄστυ δὲ διαστολὴν φήμης δηλοῖ διαφορὰν τῆς χατ᾽ οἶχον" αὐτὴ γὰρ oUx εὐρὺ κλέος ἐστί. nici PN 
τῆς κατὰ χώραν ὅλην ἢ κατὰ χώρας" ἐχείνη γὰρ οὐ κατ ἄστυ ἀλλ ἐπὶ πλέον. "Errat : fin e 
προαναφωνητιχὸν τῶν ἐφεξῆς, ὅτι δηλαδὴ αὔριον οἱ ἀμφὶ τὸν δυσσέα xarà τὸν ἀγρὸν γένομ , b 

σοντᾶι τὰ ποιητέα. (Vers. 147.) Ἔν δὲ τῷ, καλλιξώνων τε γυναιχῶν, Vo re M 

ζουσῶν. (Vers. 143.) αὗται δὲ καὶ ὁπλισϑῆναι ἐλέχϑησαν τὰ πα ΈῶΣ "a pEDiS) ἀλλ e Polen 
194205 ἐῤῥέϑη, χοροῦ χαὶ ἀμύμονος Ug 20 0D ,- ὁποῖος ὃ ἐν ye μοις καὶ ὃ ἐν ἑορταῖς καὶ ^: ἐνό me 

(Vers. 144.) Ὅρα δὲ Ort τε κἀνταῦϑα, ὡς καὶ ἐν Tot κατα roy Δημόδοκον, προὶ q'üpuijpa ἢ ἜΗΝ 

xai 7 ὄρχησις, ὡς καὶ ἐν τῷ, Ol δ᾽ εἰς ὀρχηστὺν τρέψαντο καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν, καὶ ὅτι' καὶ Ud Wes 
ἀψόγως ὠρχοῦντο ἐν καιρῷ. Joréov δὲ καὶ ὅτι, ἐπεὶ τὸ OO χει EIE τος ieu s dl ΘΝ ἧς 

σϑαι καὶ φέρονται εἰς τοῦτο καὶ χρήσεις, Ἴωνος μὲν τὸ, ἐκ m ἀἕλπτων μᾶ ὧν ὠρχὴ lo ve ἐτῶν 

χρέοντος δὲ τὸ, χκαλλίχομοι χοῦραι Διὸς ὠρχῆησαντ eamus, 7ίνουτ "ἂν opyjote ex τοῦ 0pÉ) , 0 τὼ asd 
κατὰ συγκοπὴν, ὃ δὴ κίνησίν τινα δηλοῖ χειρῶν καὶ ποδῶν μυριαχοῦ- de δὲ παρὰ τοῖς Moe wide: 
εἴδη ὀρχήσεων εὕρηται, δῆλον ἐστίν" ἣν γοῦν xoi ral 007015 ἢ -— ἐμμέλεια. χα ἢν. can 

φασιν, ᾿“λεξανδρεὺς νομίμως ὠῤχήσατο, καὶ topi δὲ, ἡ καὶ κόρδαξ ebat dci, ws 

τις βάρβαρος ἢ Κρὴς, ἡ καὶ σατυρικὴ, ἐπεὶ καὶ οἱ Σάτυροι σικιννισταί. ( ers. ée ) 4 oie aper 

ταῦϑα ἐτυμολογῶν ὁ ποιητὴς ἐπήγαγε τὸ, ovi: —— τὸ τοῦ DVPBUE φυλάσσειν ; μα; δὴ ΤΑ ΤΑΣ ted 

10 σχέτλιος 0 ὀφείλων σχέσϑαι καὶ τλῆναι, *o ἐστιν ἐπιμεῖναν, ἵνα: oUTUS ἢ σχελιοδ ici "8 AM s dol 
τερήσας. ἀσυνδίτως δὲ καὶ xad! αὑτὸ εἴρηται τὸ σχετλίη εὐθείᾳ πτώσει κατὰ VAL jn ἢ dm 
ἵνα λέγῃ ἐλλειπτιχῶς, ὅτι σχετλία ἐστὶν αὕτη" ἄλλως γὰρ κατὰ αἰτιατικὴν πτῶσιν ἐξενεχι ipt ὥφε 4 

οἷον" ἔγημέ τις πολυμνήστην βασίλειαν σχετλίην. ( Vers. 151.) Tob δὲ ; διαμπεῤὲς εἴρυσ inj die 20 
γεία τὸ, ἕως ἵχοιτο, ὡς χρεὼν ὃν φυλάττεσθαι διαμπερὲς τὸ τοῦ ἀνδρὸς δῶμα ἤγουν ἕως xi P TRD 

ἐχεῖνος. ἔνϑα καὶ ὅρα τὸ, ἕως ἵχοιτο, δηλοῦν ὡς ὑπῆν ἐλπὶς τοῖς ἐν ̓ Ιϑάχῃ νοστῆσαι τὸν 0 iic : ; 
ἄδικοι τὸ τῶν μνηστήρων φῦλον μνώμενοι γυναῖκα τοῦ ἐλπιξομένου ἐπανελϑεῖν. (Vers. Hie inju 
Ὅτι Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσε καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ τὸν Ὀδυσσέα ὡς ἔϑος, ἀμφὶ δέ μὲν φᾶρος καλὸ Fiera 

50 ἡδὲ χιτῶνα. αὐτὰρ κὰκ κειραλῆς χεῦε πολὺ κάλλος * Am, 9 περ ἐν τοῖς πρὸ" τούτων κων ü ; 
εἰπών" κατέχευε δὴ χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὥμοις. μείζονά τ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα καὶ ἑξῆς τὰ idm UD 
& περ ἐγράφη καὶ ὅτε Ὀδυσσεὺς ἐν τῷ Φαίακι ποταμῷ λουσάμενος ἐξηλλάγη εἰς κάλλος mint dE 
ὃς φύσει χαλὸς ὧν καλλίων γίνεται δι᾿ ἐπιχρώσεως χρυσοῦ. “ημείωσαι δὲ καὶ ὅτι ἐχεῖ μὲν τὸ, μὲ de 
τε εἰσιδέειν xci πάσσονα, εἶχε χαὶ ῥῆμα TO ϑῆχε, καὶ ἔλεγεν ὅτι ἔϑηκεν αὐτὸν ἢ ke bid dap 

So ἰδέσύγαι χαὶ παχύτερον. ἐνταῦϑα δὲ οὐ κεῖται ὅλως ῥῆμα προκλητικὸν τοῦ, μείζονα “καὶ WX ΠῚ 30 
καὶ ἔστιν ἡ σύνταξις κατ᾽ ἔλλειψιν, ἵνα νοῆται οὕτω πως, ὥστε εἶναι τὸν Ὀδυσσέα μείζονα τὲ καὶ v - 
cova. xcl ἄλλως δέ" εἰπὼν κατέχευε χάριν, διασαφεῖ αὐτὴν ἐπαγαγὼν τὸ, μείξονῶ δὲ εἰδιδέεῖν καὶ ἑξής, 808 
ἵνα λέγῃ χάριν εἶναι τὸ μέγεϑος τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τὸ εὐλιπὲς καὶ τὸ περικαλλὲς, ἐξ ὧν i ine 
πής. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι λουτροῦ xai νῦν ἔπαινος τὰ ἐνταῦϑα κείμεναι, περὶ τὲ πολλοῦ ate μεγέ «b iis 
πάχους, ὡς τοιούτων δῆϑεν γινομένων τῶν λουομένων. (Vers. 158.) λέγει δὲ xal ἐνταῦϑα ὑακινϑίνῳ 

4o ἄνϑει ὁμοίας τὰς τοῦ Ὀδυσσέως τρίχας, ὡς καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ χατὰ τοὺς Φαίακας αὐτοσχεδίῳ ERR 
( Vers. 166.) Ὅτι xa πρὸ ὀλίγων ὃ Τηλέμαχος, οὕτω καὶ νῦν ὁ μεμφόμενος τὴν "Πηνελύπην ven 
σαληρύτητι ψυχῆς φησί" δαιμονίη, περὶ σοί ys γυναιχῶν ϑηλυτεράὼων κῆρ ἀτέραμνον ἔϑηγκὲ ϑεός: à : 
ἂν ἄλλη γε ὧδε γυνὴ τετληότι ϑυμῷ ἀνδρὸς  ἀφεσταίη, τουτέστιν "ἀποσταϊη ue προείρηται, ον 
πολλὰ μογήσας εἰκοστῷ ἔτει ἐπανέλϑοι. (Vers.17 υἢ» εἴτα. ὡς οἷον. ἀπογνοὺς TO. ἐκ τῆς γυναικὸς pat ἐξ 4o 

50 tov ἢ zc ὡς μηχέτι ἐϑέλων τὴν ἐξ αὐτῆς ὁμιλίαν ἢ" καὶ ἠρέμω ἐν τῷ, στόρεσον λέχος, ὑποχινῶν k à 
μὴν ἀριφραδέος σήματος, ὡς «UO Vg φανεῖται, φησίν ἀλλ᾽ ἄγε μοι, pia υστόρεσον" λέχος, nion 
αὐτὸς λέξωμαι" ἢ γὰρ αὐτῇ; ye σιδήρεος, ὡς καὶ προεγράφη; D'vuog. ( Vers. 174. ) κἀντοῦϑα dw ἢν8- 
λύπῃ οὐχέτι κατέχειν ἑαυτὴν ἔχουσα καὶ ἀναβάλλεσϑαι τὴν 000 , δαιμόνιδ, vri? - TU pepe eee 
οὐδ᾽ ἀϑερίζομαι οὐδὲ "λίην: ἄγαμαι" μάλα "δ᾽, εὖ οἶδα οἷος ἔήσϑα ἀρ “αὐχὴρ ἐπὶ νηὸς ΝΌΤΟΣ : wor 
καὶ νῦν φαίνῃ" 0 σεμνύνειν τὸν Ὀδυσσέα. ni mado , 4 «cp τοὶ, τοσοῦτοι χρόνοι οὐδὲν αὐτὸν ἐνήλλαξαν. 
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( Vers. 177. ) ἀλλ ἄγε οἱ στόρεσον πυχινὸν λέχος, Εὐρυχλεία, ἐχτὸς εὐσταϑέος ϑαλάμου ὃ D δὴ αὐτὸς 
ἐποίει, ὡς εἰρήσεται, ἢ τὸν αὐτὸς ἐποίει. ἔνϑα οἱ Bed? πυκχινὸν λέχος" ἔμβαλέ τ᾽ εὐνὴν, κώεα καὶ 

χλαίνας καὶ ῥήγεα irn xc Ὀδυσσεὺς ἀκούσας τὸ, στόρεσον λέχος ἐχτὸς ϑαλάμου, xci τὸ, 

ἐχϑεῖσαι τουτέστιν ἔξω ϑέμεναι πυκινὸν λέχος, ἀνακινεῖ' τῇ imum τὴν ἐῤῥιξωμένην ἀλίνην καὶ ὀμεταχί- 

ψῆτον; ἣν ἐντὸς τοῦ ϑαλάμου αὐτὸς ἐχεῖνος ἔτευξε ^ xal ἀπορεῖ πῶς ποτὲ ἂν ἐκείνη ἐχτὸς εἴη τοῦ ϑαλά- 

pu χειμένῃ 3) τοιῶσδε X«L τοιῶσδε. -«τευχϑεῖσα ποτὲ ὑπ᾽ ἐμοῦ. καὶ οὕτως εὐαμόρφως λέγει τῇ γυναυκὶ 

σῆμα τοῦτο ἕτερον παρὰ τὴν" πολύγνωστον οὐλὴν; ὅσπερ, ὡς "καὶ "προδεδήλωται, αὐτὸς οἶδε καὶ 1j γυνὴ 60 

'καὶ μία μόνη δούλη πιστὴ 5 ̓αχτορίς. T τ 74: ) ἐν τούτοις δὲ “σημείωσαι xci ὅτι ἄρσεις μὲν ἔφη 

5 γυνὴ. τὸ, οὐ μεγαλίζομαι οὐκ ἀϑερίζω οὐκ ἄγαμαι, ϑέσιν δὲ οὐκ ἐπήγαγεν ὡς οἷα σπεύδουσα εἰς ἔργον, 
ὃ περ ἢν τὸ πειράσασϑαι τοῦ δῆϑεν & ξείνου εἴ τί που οἶδε τῶν κατ᾽ οἶκον κρυφψιοδεστέρων. ὡς δὲ ἔγνω 
αὐτὸν τὸ περὶ τῆς κλίνης ἀκριβῶς ἀφηγησάμενον, τότε. δὴ αἰτήσεται συγγνώμην τοῦ μὴ εὐϑὺς ἅμα 
ἰδεῖν καὶ ἀγαπῆσαι τὸν Οδυσσέα καὶ προβαλεῖται δέος εὔλογον ἵνα μὴ ἀπατηϑῇ. ( Vers. 167.) ᾿Ιστέον 
'δὲ ὅτι κῆρ ἀτέραμνον συνήϑως τὸ ἀτειρὲς καὶ σκληρὸν καὶ μὴ τέρεν: ὅϑεν καὶ ἀτέζραμνα σπέρματα τὰ! 943 
χερασβόλα,, “περὶ ov λύγος ὡς; ἐὰν σπέρμα ἐν τῷ καταῤῥίπτεσϑαι εἰς γῆν καιρῷ σπόρου πελάσῃ χέρατι 
ἀροῦντος βοὸς, σχληρὸν γίνεται καὶ δυσέψητον.. καὶ λέγει Πλούταρχος ἐν τοῖς αὐτοῦ συμποσιακοῖς 
καὶ αἰτίαν τούτου τὴν ἐχείνῳ δοκοῦσαν. Κερασβόλα δὲ τὰ ῥηθέντα λέγονται διὰ τὸ κατὰ κεράτων βλη- 
ϑῆναι. “ἐνταῦϑα δὲ σημείωσαι ὅτι συνϑέτως μὲν ἀτέραμνον τὸ μὴ τέρεν, ἀλλὰ δηλαδὴ ἀπε ἐσχληρουμένον. 
οὐ μὴν καὶ τέραμνον ἀσυνϑέτως τὸ τέρεν καὶ ἁπαλὸν, ἀλλ᾿ ἡ τοῦ οἴκου στέγη, καϑὰ σὺν ἄλλοις καὶ 

ὃ «Ἱυκόφρων δηλοῖ. (Vers. 172.) "Ev δὲ τῷ, σιδήρεος ἐν φρεσὶ ϑυμὺς, φανε ρῶς ἕτερον αἱ φρένες 

20 ψυχῆς, καϑὺ καὶ σῶμα εἰσί. ( Vers. 1374.) }]εγαλίζεσϑαι δὲ τὸ ἐπαίρεσθαι, ὡς καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι, μηδὲ 
μεγαλίζεο Suo. (Vers.175.) Τὸ δὲ, οὐδὲ λίην ἄγαμαι, ἀντὶ τοῦ, οὐκέτι λίαν ἐκπλήττομαι ὡς ἤδη 
ix τῶν φϑασάντων πιστουμένη τὰ xcvi σέ. ὅτε δὲ καὶ περὶ τῆς κλίνης ἀκούσει, τότε εἴποι ἂν OUy ὅτι 
οὐ λίην ἄγαμαι, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδόλως. ἄγαμαι. Σημξείωσαι δὲ καὶ ὅτι τρεῖς αἰτίας ἐμφαίνει ἀποστροφῆς 
ἐνταῦϑα τῆς πρός τινα οἰχειοῦσϑαι ϑέλοντα τὸ μεγαλίζεσϑαι, "τὸ ἀϑερίζειν καὶ τὸ ἄγασθαι" ἢ γὰρ 10 
ἐξαϑερίζει τις τὸν οἰχειούμενον, τουτέστιν ἐξουϑενοῖ ὡς μὴ ἄξιον οἰχειώσεως, 2) μεγαλίζεται ὡς μείζων 
ὧν ἐκείνου, ἢ ἄγαται τὴν αἰτίαν ἐννοούμενος τῆς ζητουμένης οἰκειώσεως. Περὶ δὲ τοῦ ἀϑερίζω ἐν τοῖς 
εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα. δηλοῦται. ( Vers. 179.) "Ev δὲ τῷ, πυκινὸν λέχος, χαὶ, ἔμβαλέ τ᾽ εὐνὴν, δῆλον ὡς 
διαφέρει λέχος vs καὶ εὐνή. καὶ ἔστι λέχος μὲν ἡ κλίνη, πυκινὴ οὖσα ἵνα φέρειν ἔχει στεῤῥῶς τὰ 
ἐπικείμενα. διὸ ὑποκαταβὰς Ὀδυσσεὺς ἐρεῖ" λέχος ἔξεον ὄφρ᾽ ἐτέλεσα. εὐνὴ δὲ τὸ παρ᾽ ἡμῖν στρῶμα. 

3o διὸ ἑρμηνεύων ἐπόγειγ κώεα καὶ χλαίνας καὶ ῥήγεα. ( Vers. 181. sqq.) Ὅτι τὰ περὶ τῆς ῥηϑείσης 
: κλίνης Ὁμηρικὲὶ ἔπη τοιαῦτα εἰσίν" αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ὀχϑήσας ἐφ᾽ οἷς ἡ γυνὴ ἔφην ἐκτὸς ϑαλάμου τὸ — 

809 λέχος εἰναι, ὃ πὲρ αὐτὸς Ὀδυσσεὺς ἐποίησεν; ἔφη" ὦ γύναι, ἡ μάλα τοῦτο ἕπος Ov "μαλγὲς, ἔειπες. τίς 20 
δέ μαι ἄλλοσε ϑῆχε λέχος, τουτέστι μέτέϑευδγ' χαλεπὸν δὲ κεν εἴη καὶ μάλ᾽ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ ϑεὸς 

αὐτὸς ἐπελϑὼν ῥηϊδίως, ἐϑέλων Dé ἄλλῃ, ài χώρῃ" ιἀνδρῶν δ᾽ οὐκ ἂν τις ζωὸς βροτὸς οὐδὲ «μάλ 

-ἡθῶν ῥεῖα μετοχλίδειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται. -ἐν λέχει. ἀσκητῷ" τὸ δ᾽ ἐγὼ χκάμον , οὐδέ τις: ἄλλος. 

( Vers. 190. sqq. ) εἰτὰ ἱστορῶν ἐνδιασχεύως, οἷόν τὲ τὸ λέχος χαὶ ὕπως αὐτὸ ἤσκησεν Ὀδυσσεὺς, ἐπά- 
ya ἀφηγηματικῶς " ̓ϑάμνος ἔφυ τανύφυλλος ἐλαίης. ἕρκεος ἐντὸς, ἀχμημὸς ϑαλέϑων, πάχετος δ᾽ ἣν 

ηὔτε κίων" τῷ; δ᾽ ἐγὼ au φιβαλὼν ϑάλαμον δέμιον, c ὄφρ ̓ ἐτέλεσα πυκινῇς λιϑάδεσσι xci εὖ καϑύπερϑεν So 

νἔρεψα,, κολλητὰς δ᾽ ἐπέϑηκα Opes: σπὺυχίνῶς ἀραρνίάς. xol τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπέχοψα χόμην τανυφύλλου 

c 40- ἐλαίης, κορμὸν δ᾽ ἐκ δίξης. προταμιὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ εὑ καὶ ἐπισταμένως zal ἐπὶ στάϑμην ἔϑυνα ἑρμῖν᾽ 

“ἀσκήσας, »τέτρηνα δὲ πᾶντω τερέτρῳ, τὰ δέόμενᾳ δηλαδὴ τρυπήματα. ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενος λέχος ἕξδον, 

“ὄφρ᾽ ̓ἐτέλεσσα,: 'δαιδαλλὼν χρυσῷ, τε xol ἀργύρῳ καὶ ἐλέραντι, ἐν δ᾽ ἐτάνυσα ἱμάντα βοὸς φοίνικι que 

γόν. ἐφ" "οἷς uniri odor: εὐκρινῶς τὸ "unie χαί τι καὶ ὑπολαλῶν XT ἔμφασιν ἐνδοιαστιχῶς περὶ áo 

τῆς κατὰ τὴν pisc deti: ἕως γῦν σωφροσύνης φησίν" οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσχομαι, οὐδέ τι οἶδα εἴ 

pat ἔτ᾽ ξμπεδόν. ἐστι γύναι. λέχος y X τις ἤδη. ἀνδρῶν. ἄλλοσ᾽ ἔϑηκε ταμὼν ὑπὸ nd uen. ἐλαίης. οὕτως 

εἶπεν ὃ ἀνήρ" τῆς" δ᾽ αὐτοῦ λύτο. γούνατα χαὶ φίλο» ἦτορ, GEHT. ἀναγνούσῃ ἅ οἱ ἔμπεδα nig oa. 

10 



* $902 PAÁAGPAOIAIA Ψ. vs. 189 — 226. 

Ὀδυσσεύς. οὐδὲ γὰρ εἶχεν ὑποπτεῦσαι ὡς ξένος ὧν ἐξ ἀκοῆς δὲ μαϑὼν οἷδε τὰ περὶ τῆς κλίνης, ἣν αὐτὸς 
χαὶ ἡ γυνὴ xci μία μόνη ἀμφίπολος ἐ ἐγίνωσκε. (Vers. 2235. sqq.) διὸ xoi V “Πηνελόπη & ἐρεῖ" νῦν δ᾽ ἐπεὶ 

ἤδη σήματ ̓ ᾿ἀριφραδέα κατέλεξας εὐνῆς ἡμετέρης, τὴν οὐ βροτὸς ἄλλος ὀπώπει. ἀλλ᾿ οἷοι σύ T ἐγώ τε 

5o χαὶ ἀμφίπολος μία "μόνη ̓ Αχτορὶς, à ἥν μοι δῶχε πατὴρ, L γῶϊν εἴρυτο ϑύρας, πείϑεις δὴ μεὺ ϑυμὸν 

ἀπηνέα περ uci ἐόντα. ὃ καὶ πρὸ ὀλίγων εἴρηται. Καὶ ἃ ὅρα ὡς οὐ πάντα πᾶσι. πιστευτέον τοὺς οἰχοδὲ- 
σποτοῦντας᾽ ἰδοὺ γὰρ ἀνδρῶν μὲν οὐδεὶς ἕτερος οἶδε τὰ τῆς χλίνης. οὐδὲ μὴν Εὐρύκλεια i ἢ Εὐρυνόμη 
αἱ οἰχειόταται,, μόνη δὲ ἡ ̓Αἀχτορὶς ϑυρωρὸς αὕτη οὖσα ϑαλάμου , ὡς δηλοῖ τὸ, εἴρυτο ϑύρας τουτέστιν 

ἐφύλασσεν, ὥς meo ἡ Εὐρυνόμη ταμιεύειν ἐτάχϑη. ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν ϑαλαμηπολεῖν, ἐπεὶ καὶ ϑάλαμος 
πολλ αχοῦ τὸ ταμιεῖον καλεῖται. Εὐρύκλεια δὲ αὖ πάλιν ἐπίσχοπος ἀφώριστο γυναιχῶν εἶναι. ᾿Ιστέον δὲ 
ὅτι καὶ ἡ ̓Αἀχτορὶς ϑαλαμηπόλος τίς ἐστιν, εἰ καὶ μὴ τοῦ κατὰ τὸ ταμιεῖον, ἀλλὰ τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶ- 10 

vog κατὰ τὸ, ἣ νῶϊν εἴρυτο ϑύρας ϑαλάμοιο. εἰ δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς Εὐρυνόμη -ϑαλαμηπόλος ἡγεμόνευε τοῖς 
δεσπόταις ἐρχομένοις λέχοςδε, ἀλλ ἐκείνη μὲν εἰς ϑάλαμον ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν ἤγουν ὀπίσω ἡλϑεν" 
ἡ δὲ ᾿Αἀχτορὶς παραμένει κατὰ τοὺς παλαιούς. διὸ οἶδὲ τὸ τῆς χλίνης μυστήριον κατευνάστρια τῶν 
βασιλέων οὖσα. ἧς καὶ σημειωτέον τὴν πίστιν καὶ εὔνοιαν, εἰ μηδέ ποτε μηδενὶ ἐξεῖπε τὸ τῆς χλίνης 

ἀπόῤῥητον, &AX ἕως ἄρτι αὐτὴ μόνη οἷδε τὸ κρύφιον. εἰ δὲ καὶ Εὐρυνόμη 1,02 τροφὸς Εὐρύκλεια ἔντυον 
θο εὐνὴν, ὡς ὁ ποιητὴς ἐρεῖ, ἀλλὰ τὸ τῆς κλίνης μυστήριον ἀπεκέκρυπτο αὐταῖς, ἢ τὸ ὅλον ἤγουν ἀλλ 

ὅπως ἐσχεύαστο. ( Vers. 189.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ μίαν τῶν τοῦ πολυμηχάνου Ὀδυσσέως τεχνῶν 
τὴν τεχτονιχὴν, καϑ' ἣν τὴν χλίνην ἔτευξεν ὃ ἐν τοῖς φϑάσασι καὶ ναυπηγεῖν ἐπιστάμενος. (Vers. 193.) 
φαίνεται δὲ δεξιὸς εἶναι καὶ οἰχοδομεῖν , ὡς δηλοῖ τὸ, ϑάλαμον ἔδεμον λώϑοις καὶ ἑξῆς, εἰ μὴ ἄρα ἴσως 

τοῦτο OUZ ὡς αὐτὸς χειρουργῶν εἶπεν, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῷ ἔργῳ ἀρχιτεχτονῶν᾽ xci ἔστιν οὐδὲ τοῦτο μακρὰν 20 
τέχνης οἰχοδομιχῆς. "Erw σημείωσαι καὶ ὕτι ἡ ῥηϑεῖσα στεῤῥότης τοῦ ἡρωϊχοῦ κοιτῶνος αἰνίττεται 

1944ovufoAuGc, ἀδιάλυτον δεῖν εἶναι xci ἀμετάκϑετον τὴν γαμικὴν εὐνὴν καὶ ἀσφαλεστάτην καὶ 810 
ἔμπεδον ἤτοι βεβαίαν, ὁποίαν καὶ ἡ Πηνελόπη αὐτὴν διετήρησε, καὶ μηδενὲ δὲ ἑτέρῳ γινωσχομένην, 
ἀλλὰ μονάζουσαν κατὰ τὸ, (Vers. 226.) εὐνῆς ἡμετέρης, ἣν οὐ βροτὸς ἄλλος ὑπώπει, ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
μόνοι. ( Vers. 190.) ἔστι δὲ ἐννοήσασϑαι xai ὡς διὰ τὴν ̓ “Ιϑηνᾶν χαίρει Ὀδυσσεὺς τῷ φυτῷ τῆς ἐλαίας, 

ὃ πολλαχοῦ φαίνεται ἀνεῖσϑαι αὐτῇ. ἐϑέλει δὲ συμβολικῶς Ὀδυσσεὺς διὰ τοῦ τοιούτου τηλεϑόωντος : xo 
λιπαροῦ φυτοῦ εὐχὴν ἔχειν, ϑαλέϑειν κατὰ τὸν βίον xoi εἰς γῆρας ἐλϑεῖν λιπαρόν" ἄλλως γὰρ εἶχεν 
ὁ ποιητὴς ἑτέραν τινὰ κατασχευὴν κλίνης πλάσασϑαι, δἰ μὴ τοιαῦτα τινὰ jvíirrero. ἔοιχε δὲ καὶ ἵμερος 

εἶναι ἡ τοιαύτη ἐλαία ἐντὸς οὖσα οἴκου" χαὶ ἦν καὶ αὐτὸ σύμβολον τῆς κατὰ τὸν βίον εὐνοίας. ἔνϑα 

σημειωτέον καὶ ὅτι 1j μὲν τοιαύτη ϑηλυκῶς ἐλαία ἐλέγετο, ἡ μέντοι ἀγρία ἔλαιος κατὰ ov “Διονύσιον 3o 
καὶ οὐχ ἀγριέλαιος. λέγει δὲ ὃ αὐτὸς xci ὅτι ἐλαίας καὶ ἐλάας ᾿4ττικοὶ τὸν καρπὸν ἔλεγον χαὶ ἐλᾶς 
δισυλλάβως xci ἐλαολογεῖν. τὸ συλλέγειν ἐλαίας. ἦν δέ, qot, χαὶ ᾿Ελαία πόλις ἐν ᾿Ιταλίᾳ" iv μέντοι ἑτέρῳ 

i0 ῥητοριχῷ λεξιχῷ γράφει, ὅτι ᾿Ελαία "Αἰολὶς πόλις, ᾿Ελέα δὲ ἐν ᾿Ιταλίᾳ" καὶ Lgrigkéon ποία γραφὴ 

ἀκριβεστέρα ἐστίν. ὅτι μέντοι ᾿Ελαία διὰ διρϑόγγου ἐστὶν ἡ “Ἵὐολὶς, ἐμφαίνεται παρὰ Στράβωνι 

εἰπόντι οὕτως" Κάνη ἀχρωτήριον ἀνταῖρον τῷ λεκτῷ καὶ ποιοῦν τὸν ᾿Ἡδραμυτινὸν κόλπον, οὗ μέρος 
6 ̓ Ελαϊτιχὸς καλούμενος ἀπὸ Ελαίας πόλεως Αἰολικῆς, 3 τις Περγαμηνῶν μέν ἐστιν ἐπίνειον ἑκατὸν 

σταδίους διέχουσα τοῦ Περγάμου, δώδεκα δὲ τοῦ Καίκου ποταμοῦ" οὗ ἐν τοῖς τόποις φαίνεται βασι- 

λεύειν ὃ ῬὉμηρικὸς Εὐρύπυλος. χαὶ οὕτω μὲν ὃ Στράβων. ἐν δὲ ἡ ῥητορικῷ Aes φέρεται καὶ ὅτι ἔλαιον 
τὴν ἄῤῥενα xci ἀγρίαν ἐλαίαν φασὶν Ἴωνες. ( Vers. 185.) Ἔν δὲ τῷ, ὅτε μὴ ϑεὸς αὐτὸς ἐπελϑὼν' del 
ἀλλαχοῦ, σεισίχϑονά τινα ἐκεῖνον ὑπαινίττεται, ὃς δεῖα μετοχλίσας ϑήσει. τὸ λέχος ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ. 4o 
αὐτὸ δὲ τὸ, Ore μὴ ϑεὸς αὐτὸς, ὅμοιόν ἐστι τῷ, εἰ μὴ ϑεὸς αὐτὸς, xai τῷ, ὅτι μὴ ϑεὸς αὐτός, τρι- 
χῶς γὰρ τὸ τοιοῦτον οἱ ῥήτορες φράζουσιν. ἔστι δὲ χοινότερον μὲν τὸ, εἰ μὴ τόδε γένηται, ᾿ΑΔττικώτερον 

δὲ τὸ, ὅτι μὴ τόδε καὶ ὅτε μὴ τόδε. (Ver s. 184.) "Atyog δὲ δῆλον ὅτι τὴν xtv. λέγει, ἣν" οἱ ὕστερον 
καὶ ἀσχάντην xci σχίμποδα ἔλεγον, ὡς δηλοῖ ὁ γράψας οὕτως" ἀσχάντης ᾿“--«“ὡς, συνηϑέστερον. δὲ 

ὃ σκίμπους, ὃ δὲ χράββατός gos παρ᾿ ̓οὐδενί. (Vers. 187.) 15 bir οὐ μάλ᾽ ἡβῶν, “γράφεται καὶ, 
20 "οὐδὲ γυναικῶν, ἵνα λέγῃ ὅτι τὸ τοιοῦτο» λόχυς οὔτε &vüpacw οὔτε γυναιξὶ μεταϑέσϑαν δυνατόν. 
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(Vers. 188.) Τοῦ δὲ μετοχλίσειε πρωτότυπον τὸ ὀχλεῖν, οὗ παράγωγον τὸ ὀχλίξειν ὁμοίως τῷ πολεμῶ 
πολεμίζω. δοκεῖ δὲ γίνεσθαι τό τὲ ὀχλεῖν καὶ τὸ ὀχλίζειν ἀπὸ τοῦ τῆς ὀχῆς, ὅ ἐστι συνοχῆς, λιάξειν 
ἢ λύειν" τὸ γὰρ ὀχλιζόμενον ἤτοι μετακινούμενον ἐχκλίνει τὴν ἔνϑα ἔκειτο συνοχήν. ἐκ δὲ τοῦ ὀχλίζειν 
γίνεται καὶ ἀνοχλίζειν τὸ ἀνακινεῖν" δοκεῖ δὲ ἐκ τοῦ τοιούτου ὀχλεῖν χαὶ ὀχλίζειν καὶ ὃ μοχλὸς γίνεσϑαι" 
διὸ καὶ τὸ μοχλεύειν καὶ ἐκμοχλεύειν καὶ ἀναμοχλεύειν ταῖς ἐκ τοῦ ὀχλίζειν σημασίαις ἐοίκασιν. ἔστι δὲ 
μοχλὸς οὐ μόνον μηχανῆς ξύλον τι, ἀλλὰ καὶ ϑύρας ὀχεὺς, ὃ καὶ ἐπιβλὴς ἐν ᾿Ιλιάδι. τροπικῶς δὲ καὶ 
ὃ φύλαξ παρὰ Σοφοκλεῖ, οἷον" ϑάρσει, μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός. ἐκ τοῦ εἰρημένου δὲ ὀχλεῖν 
χαὶ ὃ ἐποχλεύς" φασὶ δὲ ἐποχλέα τὸ διαραλλόμενον ξύλον διὰ τῶν τροχῶν, ὅτε κατάντεις τόπους 
ἔρχοιντο, καὶ κωλύον αὐτοὺς ἐκτρέχειν κατὰ πρανοῦς ἐπὶ βλάβῃ τοῦ ζεύγους. Μέγα δὲ σῆμα ἐν τῷ 

10 ῥηϑέντι λέχει λέγει διά τε τὸ μάλιστα σημαντιπὸν εἶναι ἄρτι αὐτὸ τῇ γυναικὶ τῆς τοῦ φίλου ἀνδρὸς ἐνδη- 
μίας καὶ μάλιστα διὰ τὸ σύμβολον εἶναι τοῦ χρῆναι, ὡς ἐῤῥέϑη, τὴν κατὰ γάμον εὐνὴν ἀμετάβατον S0 
εἶναι, καὶ ἄλλως δὲ διὰ τὸ χρῆναι παρασημειωϑῆναι τοῖς φιληχόοις αὐτὸ ὡς καινόν. (Vers. 189.) 
“Δέχος δὲ ἀσχητὸν τὸ μὴ αὐτοσχέδιον καὶ εἰχαῖον, ὁποῖα καὶ τὰ τῶν σκευῶν αὐτοχάβδαλα, ἀλλ᾽ ἐπιμε- 
μελημένον xci πολυδαίδαλον. οὕτω δέ mov καὶ νῆμα φϑάσας εἶπεν ἀσκητὸν τὸ ἐπιμεληϑὲν, 0 γυνὴ 
ἀσκχήσειεν ἂν ἔριϑος κατὰ τὸ, ἤσκειν εἴρια χαλά. ἔχοι δ᾽ ἂν οἰχείως τούτοις καὶ ὃ παρὰ τῷ ῥήτορι 
ἠσκημένος ἐχϑρός" ἔτι δὲ χαὶ ἡ ἁπλῶς ἄσκησις, ἧς μέρος καὶ τὸ φωνασχεῖν. Τὸ δὲ, οὐδέ τις ἄλλος, 
ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ, τὸ δ᾽ ἐγὼ κάμον, ἵνα μὴ ἀρχιτεκτονεῖν δόξῃ τῷ τοῦ λέχους καμάτῳ, «AX αὐτὸς 
καμεῖν αὐτόχειρ περὶ αὐτό. (Vers. 190.) Θάμνος δὲ νῦν οὐ κατὰ τὴν συνήϑειαν εἴρηται" ἡ μὲν γὰρ 

ἐλαία νῦν παχύχορμος ἠῦτε κίων, ϑάμνοι δὲ κυρίως τὰ ἐξ αὐτῆς ἀναφύσεως πολύκλαδα καὶ πυκνὰ, παρὰ 
20 τὸ ϑαμὸν δ᾽ ἐστι πυκνὸν, ὁποῖα ἡ πρὸ τούτων φυλία ἡ ἐν τῇ τῶν Φαιάκων νήσῳ, καὶ ὅσα τοιαῦτα. 

Τὸ δὲ τανύφυλλον παρατετηρημένως ἔφη, ὡς τῶν τῆς ἐλαίας φύλλων μεμηκυσμένων οὐκ ἀναλόγως 
τῷ πλάτει. (Vers. 191.) ᾿φκμηνὸς δὲ νῦν ὀξύνεται" φασὶ γὰρ ὅτι ᾿Αρίσταρχος ἐνταῦϑα μὲν ἐπὶ τοῦ, 
ϑάμνος ἀχμηνὸς, 0 ἐστιν ἀκμὴν ἔχων τοῦ νεάζειν, ὠξυτόνησεν, ἐν δὲ ᾿Ιλιάδι ἐπὶ τοῦ δηλοῦντος τὸν 
νῆστιν ἐβαρυτόνησεν. ἕτεροι δέ, φασι, καὶ τὰ δύο προ" παρωξυτόνησαν. ἑρμηνεία δὲ τῆς τοιαύτης λέξεως 4o 

εὐϑὺς κεῖται τὸ ϑαλέϑων, ἵνα μὴ ἄλλως νοοῖτο. Τὸ δὲ, Ute κίων, συντομωτάτη παραβολὴ μὴ 
ἀναγκαία ὅλως δέξασθαι διασχευήν" οὐ πάνυ δὲ διασαφεῖ τὸ τοῦ κορμοῦ πάχος ἡ παραβολὴ διὰ τὸ τοῦ 

κίονος ἀόριστον. (Vers.192.) Τὸ δὲ ἀμφιβαλὼν ἀντὶ τοῦ ἔσω περιλαβὼν, περικλείσας. Τὸ 02, ὄφρ᾽ 
ἐτέλεσσα, δὶς ἐν τούτοις ἔφη, οἷα μηδαμοῦ τὴν καίριον ταυτολογίαν αἰδούμενος. ( Vers. 193.) Τὸ δὲ 
λιϑάδεσσι δηλοῖ ὡς οὐκ ἐξ ἀνάγκης ὑποκοριστικὴ λέξις ἡ λιϑάς" οὐ γὰρ ἂν εἴη οὕτω σεμνὸς βασιλικὸς 

3o ϑάλαμος ὃ ix λιϑιδίων οἰκοδομηϑεὶς, οἷα καί τις αἱμασιὰ ἡ προδεδηλωμένη. ( Vers. 194.) Τὸ δὲ, κολ- 

λητὰς ϑύρας, νῦν ἐῤῥέϑη συνηϑέστερον᾽ ὅτε γὰρ χολλητὰς ἔλεγε σανίδας, ἀήϑως ἔφραζεν. (Vers. 199.) 
"Ev δὲ τῷ, κόμην τανυφύλλου ἐλαίης, ἐπίτηδες ἔφη τὸ κόμην, ἵνα μὴ ἄλλως εἰπὼν, φύλλα τανυφύλλου 

ἐλαίης. ἐμπέσῃ εἰς ταυτολογίαν δεομένην λόγου πλείονος, ὁποῖον τὸ, βοῶν ἐπιβουκόλος, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

«“έγεται δὲ κόμη δένδρων τὰ φύλλα τε καὶ οἱ λεπτοὶ δὲ κλαδίσκοι, διὰ τὸ εἰς κόσμον ἀπαιωρεῖσϑαι καὶ 

811 αὐτὰ τοῖς φυτοῖς ὁμοίως τῇ κυρίως κόμῃ“ οἱ δὲ τραγικοὶ καὶ φόβην αὐτὴν εἶπον, οἷον" πᾶσαν αἰχίξων 
φόβην ὕλης πεδιάδος. (Vers.196.) Τὸ δὲ, κορμὸν ἐκ ῥίζης προταμὼν, οὐ δηλοῖ κά τωϑὲν τὸν κορ- 50 

μὸν ἐχτμηϑῆναι, τοῦτο γὰρ ἀπὸ πυϑμένος ἐστὶ τεηϑῆναι, οὐ μὴν κορμὸν προταμεῖν : διὸ χαὶ ἐῤῥέϑη 

χατωτέρω τὸ, ( Vers. 204.) ταμὼν ὑπὸ πυϑμέν᾽ ἐλαίης, ἵνα ὑποταμεῖν μὲν vooito τὸ κάτωϑεν ἐκχό- 

Wet τὸ παχὺ τοῦ πυϑμένος, προταμεῖν δὲ τὸ ἄνωϑέν ποϑὲν ἐκ κορμοῦ. καὶ οὐδὲ ἐξ ἀναγκῆς τὸ προτα- 
4o μεῖν τὴν τοῦ ὅλου δηλοῖ ἐχχοπὴν, ἀλλὰ μέρους τινὸς, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, γώτου ἀποπροταμὼν, ἐπὶ δὲ 

πλεῖον ἐλέλειπτο" ὥστε 007 ὑπέτεμε μὲν Ὀδυσσεὺς κορμὸν ἀπὸ ῥίζης ἤτοι πυϑμένος, ἀλλὰ προξτεμὲν 
κορμὸν ἤγουν πρὸ τῆς ῥίζης ἔκοψεν, ὡς τὸ μὲν αὐτοῦ τμηϑῆναι τὸ δὲ λιπέσϑαι. ἀπὸ TOU χείρω δὲ 
ὁ χορμὸς, ὧς καὶ ἀλλαχοῦ που εἴρηται. (Ὑ8γ85. 197.) Τὸ δὲ, εὖ καὶ ἐπισταμένως, τὴ ΞΟ ΠΟΙΌΣ; 

εἰσίν" ὅϑεν οἱ us? “Ὅμηρον λαβόντες τὸ εὖ ἑκάστου ἔργου φασὶν, ὅτε κατ᾽ ἐπιστήμην ΧΕ ΠΈΡΙ NN Τὸ δὲ 

ἐπισταμένως καὶ, ἐπὶ στάϑ'ιμην vo v.s. ἔχει τι παρηχήσεως. ( Vers. 198.) “Ἐρμῖνα δὲ καὶ νῦν τὸν κλε- 

γόποδα λέγει, καϑὰ καὶ ἐν τοῖς περὶ Motog καὶ ᾿αψροδέτοιο, ἧς γίνεταί, φασιν, οὗ μόνον nage τὸ ἕρμα 
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ἢ τὸν Εριῆὴν, ὡς ἐκεῖ ἱ ἐλέχϑη, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὸ ἐνείρεσϑαι τρήμασι κλίνης. Περὶ δὲ τερέτρου χαὶ τοῦ 
τετραίνειν ἱχανῶς ἐῤῥέϑη Omov ἐναυπήγησεν ᾿Οδυσσεύς. CViérá; 201.)' Ὅρα δὲ καὶ Ott κατὰ χρῆσιν. 

θο παλαιὰν ἱμάντα βοὸς ἀντὶ σχοίνου "Ὀδυσσεὺς τείνει τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἡσχημένῳ λέχει, βασιλικὸν μέντοι, 

φοινικῷ βάμματι φαεινόν" ὁποῖος. ἔπρεπε λέχει πολυτελεῖ, ὃ χρυσὸς καὶ ἄργυρος xci ἐλέφας. κοσμεῖ, 

᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐκ τοῦ ἱμάντος , ὃς εἰς 'πολλὰς ὑπουργίας χρηστὸς ἣν τοῖς παλαιοῖς, ἐλέχϑη καὶ ἱμονεὰ τὸ. 

ἄντλητήριον; στρεπτός τις βοεὺς εἰπεῖν xe Ὅμηρον οὐσα καὶ avri. ἐκεῖϑεν δὲ καὶ ἀνιμᾶσϑαι κυρίως; 

τὸ διὰ ταύτης ὕδωρ ἀντλεῖν. .( Vers. 203.) ' Eunsüov δὲ λέχος. ἐνταῦϑα πᾶνυ χυριδλεκτεῖται, τὸ ἀκατάσει-. 
στον δηλαδὴ καὶ ἐπὶ τῆς παλαιᾶς ἕδρας é ἑστώς. "Ev δὲ τῷ, εἴ μοι & ξμιπεδόν ἐστι γύναι λέχος, ἐμῴραν- 

104δτιχῶς χεῖται τὸ γύναι χαὶ ἐν διαϑέτως, ὡς δέον ὃν τὴν Πηνελόπην ἔμπεδον αὑτὸ φυλάττειν y- πὲρ 

Ὀδυσσέως ἔστι γυνή. ( Vers. 204.) Πυϑμὴν δὲ ἡ ὀίξα ἢ παρὰ τὸ φύω oiovà φυτμὴν» ὅϑεν καὶ ἡ ἄνά- 10 
φύσις τοῦ φυτοῦ, ἢ χαὶ παρὰ τὴν οἱονεὶ σῆψιν, ἣν ζωογόνον mien τὸ χατὰ γῆς. τεϑὲν σπέρμα πρὸ. 

τῆς ἀναφύσεως, ὡς ἀπὸ τοῦ πύϑω τὸ σήπω. ( Vers. 205.) X “Σημείωσᾶαι δὲ καὶ τὸ, τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο 
γούνατα σήματ᾽ ἀναγνούσῃ , καινότερον φρασϑέν' τὸ γὰρ κοινὸν ἢ τῆς δὲ ἀναγνούσης ἢ τῇ δ᾽ ἀνα- 

γνούσῃ. ὃ δὲ γενικὴν δοτικῇ παρέϑηχεν διά τὲ τὸ μυριαχοῦ φανὲν φύσει ἀσολοίκιστον τοῦ πλαγιᾳσμοῦ. 
xci τὴν συγγένειαν τῶν δύο τούτων πτώσεων. ;CVers; 207. 544.) Ὅτι εὐλόγῳ, χαϑιὰ καὶ “προεῤῥέϑη; 
λογισμῷ ἡ Πηνελόπη συμπε εἰσασα ἑαυτὴν ἐφ᾽ οἷς ὁ ̓ Οδυσσεὺς περὶ τοῦ κατὰ τὴν κλίνην σήματος εἶστε, 

10 παντοία γίνεται τὰ εἰς τὸν ἄνδρα χαρεῖσαν περιπλακεῖσᾳ, αἰτησαμένη συγγνώμην ἐγκατασκεύως. ἐφ᾽ 
οἷς οὐχ ἐπείσϑη ῥᾳδίως , ἐπὶ δὲ τούτοις καὶ ἐπαινέσασα εἰς βραχὺ, καϑάπερ ἐδίδου ἢ ὥρα, ἔτι. δὲ οἰχτι-. 

σαμένη τῆς ἐν τῇ πλά n οϊζύος καὶ ἐπὶ πᾶσιν ὡς εἰχὸς ἐρωτήσασα xc μαϑοῦσα, οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ xol, 

αὐτὴ ἀφηγησαμένη τὰ χαϑ' ἑαυτὴν" & πὲρ οὐδὲ ἐχτίϑεται εἰς πλάτος Ó ποιητὴς ὡς οἷα φϑάσας ἤδη. 20 

πολλαχοῦ περὶ αὐτῶν εἰπεῖν " οὐδὲ : yóQ ἠϑέλησεν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα διττολο;) γῆσαι τὰ ἀριξήλως ἤδη πολλαχοῦ 

20 πέφρασμένα. φράζει δὲ τὰ κατὰ "τὴν Πηνελόπην ὁ ποιητὴς οὕτω" δαχρύσασα δὲ, ὑφ ̓ ἡδονῆς δηλαδὴ» 

ἰϑὺς δράμεν ἢ κίεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρας δειρῇ («AX Ὀδυσῆϊ, κάρη δ᾽ ἔκυσε καὶ προσέφη᾽ wi μοι Ὀδυσσεῦ 812 
σχύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα ἀνϑρώπων πέπνυσο, ϑεὸς δ᾽ cia ce ὀϊζὺν, Og νῶϊν ἀγάσατο παρ᾽. 

ἀλλήλοισι μένοντε ἥβης ταρπῆναι χαὶ γήραος οὐδὸν ἱκέσϑαι. αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα 

οὕνεκά σε οὐ τὸ πρῶτον ἐπεὶ ἴδον ὧδ᾽ ἀγάπησα, ὡς νῦν δηλαδή. αἰεὶ γάρ μοι ϑυμὸς ἐνὶ στήϑεσσι φίλοι- 
30 σιν ἐῤ ótye, μή, τίς μὲ βροτῶν ἀπάφοιτο τουτέστιν ἀπατήσῃ ἐκπέεσσιν ἐλϑών. (Vers. 217.) εἰτα εἰπὼν 

γνωμικχὸν τὸ, πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσι, πιστοῦται τὸν λόγον συγγενικῷ παραδείγματι, φαμένη 

ὡς οὐδ᾽ ἂν ᾿“ργείη  E2éri] Διὸς ἐκγεγαυῖα ἀνδρὶ παρ ᾿ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, εἰ ἤδη € 0 μιν 

αὖτις ᾿ἀχαιοὶ ἀξέμεναι οἰχόνδε φίλην ἐς πατρίδα ἔμελλον. ἐφ᾽ οἷς χαὶ ὑπεραπολογουμένη τῆς ἡρωΐδος 3o 
φησὶν ὅτι αὐτὴν od £e ϑεὸς ὥρορεν ἔργον ἀειχές " τὴν δ᾽ ἄτην οὐ πρόσϑεν i ἑῷ ἐγκάτϑετο ϑυμῷ λυγρὴν, 

40 € ἐξ ng πρῶτα xci ἡμέας ἵχετο πένϑος. οὕτω καὶ τὸν ᾿Οδυσσέα ἡ γυνὴ πάνυ πεπνυμένον ὄντα ϑεό ϑεν 

ὅμως ἔφη δυστυχεῖν. (Vers.207.) Τῶν δὲ τοῦ δηϑέντος χωρίου τμημάτων τὸ μὲν, ἰϑὺς δράμεν, 

ἀμφὶ δὲ χεῖρας δειρῇ βάλε, κάρη δ᾽ ἔκυσε, 7 ἐριπλοχὴν φράζει φιλικὴν ὅτε τις ἐξ ἀποδήμων ἥκοι, ὡς 

χαὶ uer ̓ ὀλίγα TO, δειρῆς δ᾽ oU mo πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευχώ. (Vers. 209. ) Τὸ δὲ, μή μοι σκύζευ, 

xci τ ὸ, (Vers. 213. 2) αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο καὶ τὸ ἑξῆς, “παραίτησίς ἐστι μέμψεως ὅτε τις ἐλλό- 
γως μὴ προαρπάζξει τὴν δεξίωσιν. δῆλον δὲ ὅτι πολλὴ διαφορὰ τοῦ χώεσϑαι χαὶ τοῦ νεμεσᾶν" ἐκεῖνο μὲν, 

50 γὰρ εἰχὸς καὶ μὴ δικαίως γίνεσϑιαι, ἡ δὲ νέμεσις ἀεὶ σὺν τῷ δικαίῳ ἐστί. *( Vers. 209.) TO δὲ, ἐπεὶ τά 

nep ἄλλα μάλιστα ἀνϑρώπων πέπνυσο καὶ i i6 ἔπαινος ἀνϑρώπου συνετοῦ μὲν, δυστυχοῦς δέ, Περὶ 

δὲ τοῦ σχύζεσϑαι προγέγραπται" ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἐπισκύνιον. ( Vers. 211 2) Τὸ δὲ ἀγάσατο οὐ μακρὰν 40 

ἐνταῦϑα ἐστὶ τοῦ ἐφϑόνησεν ἢ ἐμέμψατο. χαινὸν δ᾽ ἐνταῦϑα σχῆμα ἡ ἀπὸ δοτικῆς εἰς αἰτιατικὴν 

ἀναχόλουϑος μετάβασις ἐν τῷ, ὃς νῶϊν ἀγάσσατο χαὶ ἑξῆς" 5v μὲν γὰρ ἀχόλουϑον εἰπεῖν, ὃς ἡμῖν 

ἐφϑόνησε παρ ̓ ἀλλήλοισι μένουσι τέρπεσϑαι, | ἵνα ἣν ὁμοιόπτωτον τὸ ἡμῖν καὶ τὸ μένουσιν" ἡ δὲ Ὅμη- 

gui; γυνὴ τὸ σχῆμα ἤλλαξε καινότερον μὲν, ἀσολοίκως δὲ, καϑὰ πολλαχοῦ ylurro s εἰποῦσα Urt ϑεοὶ 
ἡμῖν ἐφϑόνησαν τοῦ τέρπεσϑαι, δηλαδὴ ἡμᾶς, μένοντας παρ᾽ ἀλλ}:-»» ὡς καὶ εἴ τις εἴποι, παραινῶ 
σον ζῶντα σπουδαίως διάγειν τὸν βίον" χαλὸν ni» κὰν καὶ τὸ, παραινῶ σοι Goyry σπρυδαίως ποιεῖν. 
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τόδε. “ ἀσόλοικον ὁμοίως xol τὸ , παραινῶ σοι διάγειν σὲ τὸν βίον ζῶντα σπουδαίως. αἴτιον δὲ τῆς θο 

τοιαύτης ἀσφάλτου ἐναλλαγῆς τὸ μετὰ τὴν δοτικὴν ῥῆμα, ὃ προκαλεῖται τὴν ἐπαγομένην αἰτιατικήν. 
τοιοῦτον xci τὸ, χαίρω TQ λόγῳ q ᾧ εἰπας καὶ ὃν εἶπας, καὶ ἄλλα δὲ μυρία. παραδείγματα δὲ οὐκ ὀλίγα 
xci ἐν ᾿Ιλιάδι χεῖται τοῦ τοιούτου σχήματος. ( Vers.212.) Τὸ δὲ ταρπῆναι συνήϑως καὶ νῦν γενικῇ 

συνέταξεν 2) κατ ᾿ξλλειψιν τῆς διᾶ προϑέσεως ἢ διὰ τὸ “ληφϑῆναι τὸ ταρπῆναι ἀντὶ τοῦ κορεσϑῆναι. 

( Vers. 209. 13.) δῆλον δὲ ὅτι ταυτὰ ἐν τοῖς ῥηθεῖσι τὸ σκίζεσθϑαι καὶ τὸ χώεσϑαι, ἤδη δὲ πως καὶ τὸ 

νεμεσᾶν, ὃ καὶ αὐτὸ οὐ δὲν ἄλλο ἐστὶν 3) σκύζεσϑαι καὶ χώεσθαι, δικαίως μέντοι. (Vers. 214.) To1946 
δὲ ἀγάπησα ἀντὶ τοῦ ἐφιλοφρονησάμην, χαὶ ἔστιν ὅμοιον τῷ ἀμφαγαπάξειν., (Vers. 216.) Τὸ δὲ ἐῤῥί- 
γε ἐπίτασίς ἐστι προσοχῆς" οὐ γὰρ ἁπλῶς εὐλαβεῖτο τὴν ἐξ ἀνδρὸς ἀπάτην ἡ σώφρων “Πηνελόπη, ἀλλὰ 

10 ἐῤῥίγει καὶ οὐ κατὰ τὴν ἄλλως ῥιγεδανὴν ᾿ Ελένην ἀπεριμερίμνως διέκειτο. παρακείμενος δὲ μέσος τοῦ 
ἐῤῥίγει τὸ ἔῤῥιγα. (Vers. 218.) Τὸ δὲ, οὐδ᾽ ἂν ᾿Αργείη “βλένη ἀνδρὶ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη, εἰ ἤδη. ὅ μιν 
avro ̓ αχαιοὶ ἐπαναγαγεῖν ἔμελλον οἴκαδε, τοιοῦτον ἔχει γοῦν τελείας τιϑεμένης στιγμῆς ἐν τῷ i ἤδη" 
οὐκ ἄν φησιν οὐδὲ ἡ 9 “Ἑλένη παρ ̓ ἀνδρὶ ἀλλοδαπῷ ἐγένετο, εἴ m ἠπίστατο αὐτὸ δὴ τοῦτο TO παρ᾽ ἐμοῦ 

λεχϑὲν γνωμιχὸν τὸ, πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν ἤτοι βουλεύονται ἀπατητικῶς. διό φησιν 
ἔμελλον οἱ ᾿“ἰχαιοὶ ἄξειν αὐτὴν οἴκαδε ὡς ἀπατηϑεῖσαν xci μεταμελομένην καϑὰ δηλοῖ τὸ, τίσασϑαν 

813 δ᾽ “ξλένης δρμήματά τε στοναχάς τε, κείμενον ἐν ᾿Ιλιάδι. καὶ φασὶν οἱ παλαιοὶ περὶ τῆς ῥηθείσης 
ἀπάτης, ἣν ἔπαϑεν ἡ Ελένη, ὅτι ᾿Αφροδίτη Μενελάῳ τὸν ᾿Δλέξανδρον εἰκάσασα παρήγαγεν ἤτοι ἡπά- 
τὴσὲ τὴν λένην, πακραλογισαμένη τῇ ὁμοιότητι, ὡς εὐλόγως λοιπὸν καὶ τὴν Πηνελόπην δεδοικέναι 10 

μὴ πάϑοι τι ὅμοιον. καὶ οὕτω μέν τινὲς καλῶς τὸ ῥηθὲν ἡρμήνευσαν νόημα. " Ersgou δὲ τὴν ῥηθεῖσαν 
20 στιγμὴν ἀπάγοντες καὶ συνάπτοντες τὸ ὅλον εἰς νόημα ἕν, λέγουσι μὲν ὅτι οὐκ ἂν ἡ ̓Ελένη ἐμίγη ἀλλο- 

δαπῷ.. εἴ περ ἤδη ὅτι αὐτὴν ἐπανάξειν οἱ ᾽Αχαιοὶ ἔμελλον. χρίνονται δὲ μεμπτέοι τοῖς παλαιοῖς διὰ τὸ 
κακοσυμβίβαστον τῆς ἐννοίας " ἀδιανόητον γὰρ τὸ λέγειν τὴν Πηνελόπην ὡς ἐδεδίειν μή πως ἀπατηϑῶ" 
οὐδὲ γὰρ ἡ ̓ Ελένη συναπῆλθϑεν ἂν τῷ ix Τροίας μείρακι, ἐὰν ἐγίνωσκεν ὅτι, ἐπαναχομισϑήσεται εἰς 
τὴν πατρίδα λέγοι γὰρ ἂν, ὅτι οὐ πόϑῳ τοῦ ἀνδρὸς ἀλλὰ φόβῳ τοῦ ἐπανακάμψαι εἰς αὐτὸν ἐπεῖχον 
τὸν γάμον. ἴσως δὲ καὶ οὕτω πως χαϑίσταται τὰ τῆς ἐννοίας ταύτης" ἐδεδίειν, φησὶ, τὴν ἀπάτην, 

μεδ᾽ ἣν ἀνάγχη πάντως ἦν ἐπανασωϑῆναί μὲ ζῶντι τῷ κουριδίῳ ἀνδρί. 0 δὴ νόημα εἴ περ ἔσχε xol 
ἡ ̓Ελένη, οὐκ ἂν ἡρπάγη. ἐπαινεῖ δὲ ἡ Πηνελόπη τὴν ᾿ Ελένην Y. διὰ συγγένειαν ἢ καὶ ἵνα μὴ δόξῃ φιλο- 
σχώμμων εἶναι, εἰς ὃ δὴ μάλιστα τὸ γυναικεῖον φῦλον ῥέπει, ἢ) καὶ χάριν ἑαυτῆς εἰς οἰχεῖον ἔπαινον" εἰ 
γὰρ ἐκείνη εὐλογεῖται τοιαύτη τῷ ἀνδρὶ γενομένη, πολλῷ πλέον αὕτη ἡ οὕτω σώφρων. (Vers.220.) 

So “Περὶ δὲ τοῦ ἤδη, 0 πέρ ἐστιν ἠπίλστατο, εἴρηται μὲν χαὶ ἐν τῇ ἄλφα τῆς ᾿Ιλιάδος. διαρϑρωτέον δὲ 20 
μᾶλλον ἐνταῦϑα, ὕτι ovy ἁπλῶς τὸ ἤδειν xcl ἐνενοήκειν καὶ ἐπεποιήκειν διαλύει τὸ ἤδεα καὶ ἐνενοήκξο 
καὶ ἐπεποιήκεα, ἀλλὰ τὰ ἐξ αὐτῶν ᾿Δττικὰ τὰ διὰ τοῦ ἦτα. παραδίδωσι γὰρ “Ἡρακλείδης, t ὅτι Αττικοὶ 

τοὺς τοιούτους ὑπερσυντελίχους à ἐν τῷ ἦτα μόνῳ περατοῦσιν, ἤδη λέγοντες καὶ ἐνενοήκη καὶ ἐπεποιήκη.- 
χαὶ οὕτω φησὶ Παναίτιος ἔχειν τὰς γραφὰς παρὰ “Πλάτωνι. xci Θουκυδίδης δὲ κέχρηται τῷ τοιούτῳ 

rris ἔϑει. καὶ τὰς τμήσεις ἐχ τούτων, φησὶν, Ἴωνες οἰκείως 7 προφέρονται, ἤδεα λέγοντες, ἀναλύσει 
τοῦ ἤτα εἰς € καὶ ἄλφα ἀντὶ τοῦ ἤδη ἡ ἤγουν ἠπιστάμην, οἷον" εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ἤδε᾽ ἐνὶ φρεσί. χαὶ Καλ- 

λίμαχος" ἤδεα μᾶλλον ἐ ἐγώ χοτε. οὕτω δὲ καὶ ἐνενοήκη ἐνενοήκεα ὁμοίῳ ᾿Ιωνιχῇ τμήσϑει ἤτοι. διαλύσει, 

χαὶ ἐπε ἑποιηϊκι) ἐπεποιήχεα. πολλοὶ δέ φησι καὶ σὺν τῷ V προφέρουσι τὴν εἰρημένην διὼ τοῦ nre Ἴωνι- 

κὴν γραφὴν τῶν ὑπερσυντελίχων, ἤδην λέγοντες καὶ ἐνενοήκην καὶ ᾿ἐπεποιήχην᾽" aq ὧν xci αὐτῶν ai 

40 τμήσεις γένοιντ᾽ ὧν φησιν. ἤδεα xci yc νοήχξα χαὶ ἐπεποιήκξα χατὰ τὸ, "Morvan "Adorveysa παρὰ 

Ἡροδότῳ, xci κατὰ τὸ, ἧνται ἔαται, xot ἦν ἔα, ὥστε χατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὐκ ἐκ τοῦ ἤδεα Myr 
ται τὸ ἤδη, "ἀλλ ix τοῦ ἤδη “πρώτου προσώπου ἀναλέλυται τὸ ἤδεα. ( Vers. 222. ) To δὲ ὦ ὥρορε χαὶ 50 

ἐνταῦϑα μετάϑεσιν τῆς αὐξήσεως ἔπαϑεν, ἐξ ᾿Δττικοῦ μεταπεσὸν ὡς εἰς κοινὸν , παρακείμενον. 

(Vers. 223.) Τὸ 0t, Zrny λυγρὴν. ἐξ ἧς πρῶτα καὶ ἡμέας ἵκετο πένϑος, εἰποι ἂν ὁ ἀμετόχως ἑτέρῳ 
τινὶ συμβλαβείς. (Vers. 2223.) "70v. À μετὰ φανερὰ σημεῖα μόλις πεισϑεὶς εἴποι ἂν τῷ πείσαντι, νῦν 

δ᾽, ἐπεὶ ἤδη σήματ᾽ ἀριφραδέα κατέλεξας, πείσεις δή μευ ϑυμὸν ἀπηνέα πὲρ uh ἐόντα. ( Vers, 252.) 
CowuMzwr. 1N Opvss. Tow. II. dq 
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Ὅτι ἔκλαιεν ᾽Οδυσσεὺς ἔχων ἄλοχον ϑυμαρέα" νῦν γὰρ ἔτι μᾶλλον αὐτῷ ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο ἡ γυνὴ 
λαλήσασα τὰ, ὡς ἐῤῥέϑη, ὑπὲρ αὐτῆς. Καὶ ὅρα τὸ ϑυμαρέα ἤγουν ϑυμήρη ὡς ἀπὸ εὐθείας τῆς ἡ ϑυμα- 
ρής. καὶ σημείωσαι ὅτι μετὰ τοῦ ἢ μὲν βαρύνεται ἡ τοιαύτη λέξις, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, ϑυμῆρες χεράσασα 
κατὰ χρατός τε καὶ ὥμων, διὰ δὲ τοῦ & ὀξύνεται κανόνι ὁποίῳ xci ἡ εὐμαρής. (Vers. 233.sqq.) εἶτα 
τὴν ἑκατέρων διάϑεσιν παραβολικῶς ὑποδεικνὺς ἐπάγει" ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος ἢ ἀσπασίως γῆ νηχομέ- 
γοισι φανείη, ὧν ve Ποσειδάων εὐεργέα νῆα ἐνὶ πόντῳ ῥαίσει ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ" παῦροι 
δ᾽ ἐξέφυγον πολιῆς ἁλὸς ἤπειρόνδε νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροὶ τέτροφεν ἅλμη, ἄσπάσιοι δ᾽ ἐπέβαν 

4o γαίης κακότητα qvyóv*reg, ὡς ἄρα τῇ ἀσπαστὸς ἔην πόσις εἰσοροώσῃ. καὶ ἔστιν 1) παραβολὴ ἐχομένη 
πως ὧν κατὰ ϑάλασσαν ἔπαϑεν Ὀδυσσεύς" διὸ καὶ χατὰ τοὺς ναυαγοὺς χαίρει καὶ ἐκεῖνος τὴν πατρίδα 
γαῖαν ἰδὼν, καὶ ἔτι ἐπέκεινα, ὅτι καὶ τὰ φίλτατα ἔχει. τέως μέντοι οὐκ ἔχει σφοδροτέραν ὃ ποιητὴς 10 
ἡδονὴν ἐξευρεῖν τῆς ῥηϑείσης, j παραβάλοι ἂν τὴν τῆς γυναικὸς ἄρτι χαρὰν ἐπὶ τῷ ἀνδρί" πάνυ γὰρ 
λίαν ἡ γυνὴ χαίρει, ὥς πὲρ καὶ οἱ νηχόμενοι οὐχ᾽ ἁπλῶς ἀλλ ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ, xc" ὃν πλείους 
μὲν ὥλοντο, αὐτοὶ δὲ παῦροι ἐξέφυγον δηλονότι, zai πόνῳ πολλῷ, τοιοῦτον γὰρ τὸ ἐν χινδυνώδει 
καιρῷ νήχεσϑαι, χαίροιεν ἂν γῆς ἐπιβάντες. Τὸ δὲ, ἀσπάσιος γῆ, ᾿“ττικόν ἐστι" τὸ γὰρ zowüv ἄσπα- 
σία, ἐξ οὗ χαὶ χύριον ἡ παρὰ ταῖς ἱστορίαις σοφὴ γυνὴ ᾿““σπασία. καιρία δὲ λέξις ἡ ῥηθεῖσα, διὸ καὶ 
νῦν ἐπιμονὴν ποιεῖ ἐν τῷ ἀσπάσιοι καὶ (Vers. 239.) ἀσπαστὸς ἔην πόσις. (Vers. 235.) Τί δὲ τὸ 
πηγὸν χῦμα, δεδήλωται ἀλλαχοῦ" ὡσαύτως καὶ περὶ τοῦ ( Vers. 257.) τέτροφεν ἅλμη, 0 ἐστι πέπηγεν. 
᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ μὲν τέτροφα ὀρϑῶς χαὶ τῷ ὁ παραλήγεται καὶ τὸ qj σύμφωνον ἔχει ὡς μέσος παρακείΞ 
μενος ἐκ τοῦ τρέφω γινόμενος. τὸ μέντοι κέκλοφα τῷ μὲν ὃ εὐλόγως παραλήγεται ὡς ἀπὸ δισυλλάβου 

50 μέλλοντος τοῦ χλέψω, οὗ τὸ τῆς παραληγούσης ξ ὀφείλει τρέλψειν αὐτὸς εἰς 0. τὸ δὲ qj οὐκ ἀναλόγως 20 
ἔχει" ὥφειλε γὰρ κέκλοπα εἶναι κατὰ τὸ σύμφωνον τοῦ ἐνεστῶτος. ἔοικε δὲ συνεκδραμεῖν καὶ αὐτὸ πρὸς 
τὸ τέτροφα xol τὸ κέκοφα, 0 ἀμφοτέρως λέγεται ὡς δηλοῖ τὸ κεχοπώς" καὶ γὰρ κέκοφά ἔστι καὶ κέκοπα. 
Τὸ δὲ, πολλὴ δὲ περιτέτροφεν ἅλμη, πρὸς ἐντέλειαν μόνην κεῖται παραβολικὴν, ὁποῖα πολλὰ ποιεῖ ἐν 
ταῖς παραβολαῖς Ὅμηρος" ἄλλως γὰρ οὐ συντελεῖ τι ἐνταῦϑα εἰς τὸ πολὺ τῆς κατὰ τὴν Πηνελόπην 

χαρᾶς. (Vers. 241.) Ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν νύχτωρ πάνυ κλαιόντων οἰχεῖον τὸ, καὶ δὴ ἂν ὀδυρομένοισι φάνη 
ῥοδοδάχτυλος Hog, 0 περ καὶ ἐνταῦϑα κεῖται. ἐπὶ δέγε τῶν ἐν ἡμέρᾳ κλαιόντων τὸ, καὶ δὴ ἂν ὀδυρο- 
μένοισιν ἔδυ qoc ἠελίοιο, ὃ χεῖται xc ἀλλαχοῦ. (Vers. 243. sqq.) Ὅτι ὥς περ ἐπὶ τῆς τοῦ Ερακλέος 
γενέσεως zai αὖ πάλιν ἐπὶ τῆς τῶν δ) ουσῶν παρεχτείνει 0 μῦϑος τὴν νύκτα εἰς τριέσπερον μῆκος καὶ eie 
ἐννεάνυχτον, οὕτω χκἀνταῦϑα ἡ ποιητικὴ Μοῦσα τολμᾷ εἰπεῖν ὡς ἡ 4Ónv& προϑυμουμένη τοῦ τὸν 
Ὀδυσσέα καὶ τὴν Πηνελόπην ὕπνῳ ὑπὸ γλυχερῷ τερφϑῆναι κοιμηϑέντας καὶ μύϑοις τοῖς πρὸς ἀλλήλους 30 
ἐφ᾽ οἷς ἔπαϑόν τε καὶ ἐποίησαν μηχύνει zai αὐτὴ πλέον τοῦ συνήϑους τὴν νύχτα, ὡς οἷα δυναμένη τι 814 

60 καὶ εἰς τοῦτο καϑότι ἀλληγορεῖται καὶ εἷς ἀέρα, ὡς ἐν "ἄλλοις δηλοῦται. φησὶ γοῦν 0 ποιητὴς," ὅτι 
νύχτα ἔν περάτῃ δολιχὴν σχέϑεν, Hà δ᾽ αὖτε ῥύσατ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ωχεανῷ χρυσόϑρονον, οὐδ᾽ ἔα ἵππους ζεύ- 
γνυσϑαι ὠχύποδας “άμπον χαὶ Φαέϑοντα, οἵ no ᾿Πῶ πῶλοι ἄγουσιν. οὐ τολμᾷ μέντοι ὃ ποιητὴς 
ἀναιδῶς μετρῆσαι καὶ μῆχος νυχτὸς χατὼ τὸν ἐπὶ ἩΗραχλεῖ καὶ Μούσαις μῦϑον, ἀλλ᾿ ἀρκεῖται ἀδρί- 

στως εἰπὼν δολιχὴν τοιαύτην νύχτα δόξασαν μαχροτέραν ὡς εἰχὸς τῶν συνήϑων εἶναι, οὐ μὴν καὶ 
τοιαύτην γενομένην. ἦλϑε δὲ ἡ δόκησις τοῦ δολιχοῦ τῆς νυχτὸς ταύτης μήκους ἐκ τοῦ ἐξαρκέσαι αὐτὴν 

1947 καὶ εἰς ὕπνον ἀρχοῦντα σώφροσι zc εἰς ἀφήγησιν μακρῶν οὕτω καλμάτων καὶ τληπαϑειῶν τοῦ τὲ ἀν- 
δρὸς τῆς τε γυναικός. Δῆλον δὲ πάντως ὡς οὐκ ἂν καὶ εἰς ἄμφω ἤρχεσεν ἡ μετὰ δαῖτα καὶ μολπὴν 
χαὶ χοροὺς χαὶ πλοστὺν ἀναγνωρισμὸν καὶ εἰς ὕπνον ἀνάλλισιν περιλειφϑεῖσα νὺξ, εἶ μὴ κατ᾽ ἐπιτομὴν 4o καὶ ἐπιδρομάδην ἐχεΐνοι, ἀλλήλοις ἀφηγοῦντο τὰ ze ἑαυτοὺς, ὡς καὶ ὃ ποιητὴς ἐμφαίνει ἐν οἷς μετ᾽ 
ὀλίγα ἐπιτροχάδην αὐτοῖς ἐπέξεισιν" ἔοικε γὰρ ὃ σοφὸς ᾿Οδυσσεὺς μετρεῖν πρὸς τὸ ἐπίλοιπον τῆς vuxTOG 
ποῦς λόγους ' διὸ “αὶ ἅμα συμπληροῖ τὰ τῆς πλάνης καὶ εὐθὺς ὑπνοῖ καὶ ὄρϑρος ἐχφαίνεται. Σημείω- 
σαι δὲ ὅτι ἐν "Ἰλιάδι ἄλλως ἤ περ ἐνταῦϑα πλάττει τὴν ἽΠραν ὃ ποιητὴς πέμπεσυαν τὸν ἥλιον εἴς δύσιν 
ἐπὶ βοηϑείᾳ τῶν ᾿Αχαιῶν, ἐν οἷς φησίν" ἠέλίον δ᾽ ἀκάμαντα Pone πότνια “ΠΊρη ἔπεμψε καὶ τὰ ἑξῆς. δηλοῖ δέ φασιν ἔχεῖ ὃ ποιητὴς πρὸ καιροῦ νυμισϑῆναι νύχτα διά τινὰ χαλεπὴν ὁμίχλην" δοχεῖ γὰρ 
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δύνασϑαι τὰ τοιαῦτα ἡ Hoc, ἐπεὶ καὶ ἀλλαχοῦ ἡ αὐτὴ, ἠέρα πίτνα βαϑεῖαν, ἤγουν ἀορασίαν ὃμι- 
χλώδη ἐπιπίπτειν ἐποίει πολλήν " καὶ τοίνυν ὥς περ ἐκεῖ πρὸ καιροῦ ἐνομίσϑη νύξ, ὡς τῆς ἡ μέρας κατά τι 
σμικρυνϑείσης, οὕτως ἐνταῦ"ϑα δόκησις ἦλθεν, ὡς ἐῤῥέϑη, τοῦ δολιχὴν πλέον τοῦ συνήϑως τὴν τὸ 
νύχτα γενέσϑαι. Περάτην δὲ ἅπαξ ἐνταῦϑα φησὶν ὃ ποιητὴς κατὰ γένος ϑηλυκόν" xoi δηλοῖ ἡ λέξις 
τὸ πέρας τοῦ ᾿Ωχεανοῦ νῦν οὐ τὸ ἀνατολιχὸν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ δυτικὸν, δι᾿ οὗ ἔμελλεν ἡ νὺξ δῆϑεν 
σωματικῶς κατελϑεῖν, ὡς ἂν ἑτέρωθεν ἀνέλϑῃ ἡ Πώς" διὸ καὶ ὃ ποιητὴς εἶπε" νύχτα μὲν ἐν περάτῃ 

σχέϑε, τῇ κατὰ δύσιν δηλαδὴ, Hà δ᾽ αὖτε ἐπ᾿ ᾿Ωχεανῷ τῷ κατὰ ἀνατολὴν, ὥστε μήτε ταύτην ἀνα- 
δῦναι μήτε ἐχείνην καταδῦναι, ἵνα οὕτω μένῃ κατὰ χώραν τὸ σκίασμα τῆς γῆς. καὶ ἔστι πρὸς ταύτην 
τὴν ἔννοιαν ταυτὸν ἡ περάτη χαὶ τὸ πέρας τοῦ ᾿Αχεανοῦ κατά τε δύσιν κατά τὲ ἀνατολὴν, εἰ καὶ νῦν 
ὃ ποιητὴς δυτικὴν περάτην φησί. Σημειοῦνται δὲ οἱ παλαιοὶ τὸν ποιητὴν ἐξ ἰδίου προσώπου λέγειν ἀεὶ 
ἀπ᾿ ᾿Ωχκεανοῦ τὴν Hà ἀνατέλλειν δίχα γε τόπου ἑνὸς, ἔνϑα ἐπικερτομῶν Εὔμαιος τῷ Μιελανϑίῳ κρεμα- 
μένῳ ἔφη" οὐδέ ce ἠριγένεια παρ᾽ ᾿ῷΩκεανοῦ λήσει ἐπερχομένη. ἐχεῖ γὰρ οὐ χκαϑ' ἑαυτὸν ὃ ποιητὴς 

τοῦτο φησὶν, ἀλλ᾽ Εὐμαίῳ τὸν λόγον ἀνατίϑησι.  ( Vers. 244.) Τὸ δὲ, ῥύσατο ἐπ᾿ ᾿Ωχεανῷ, oU ere 
τὸ ῥύσατο καὶ ἐσάωσεν εἴρηται, ἀλλὰ κώλυσίν τινα δηλοῖ" διὸ καὶ ἐδέησεν ἑρμηνευϑῆναι τὴν λέξιν ἐν 
τῷ, οὐδὲ ἔα ἵππους ζεύγνυσθαι "ὠκύποδας. ( Vers. 2406.) Ὁ δὲ “άμπος καὶ ὃ Φαέϑων εὐφυῶς πλάτ- 20 
τονταῖι εἰς ξυνωρίδα τῆς Ποῦς διὰ τὸ κατ᾽ ἐκείνην λαμπρόν. οὕτω καὶ τῷ ̓ Ηλίῳ βουκολοῦσιν ἐν Θρινα- 
zie νύμφαι ἐὐπλόκαμοι Φαέϑουσά τε “αμπετίη τε. ὃ τοιοῦτος δὲ νοῦς καὶ Φαέϑοντα οὐ μόνον “Πλιον 
λέγει ἐπιϑετικῶς, ἀλλὰ καὶ Ἡλίου υἱὸν κατὰ κυριωνυμίαν. καὶ Ὅμηρος μὲν οὕτω ξυνωρίδα ὑποξεύγνυσι 

τῇ Hoi, “υκόφρων δὲ καὶ ἕτεροι μονόπωλον τὴν "Hà πλάττοντες πηγάσῳ αὐτὴν ἐποχοῦσι πτερωτῷ 

ἵππῳ, ὃν ἔσχεν ἐκείνη μεϑὸ τὸν Βελλεροφόντην αὐτὸς εἰς τὸ ἀλήϊον πεδίον ἀπεσείσατο. πῶλοι δὲ ἄγουσι 
τὴν Hà πρὸς ἔμφασιν τοῦ νεάζειν καὶ μάλιστα τὰ κατὰ τὸν ὄρϑρον αὐτῆς ἀρχὴν ὄντα ἡμέρας" διὸ 
καὶ ἔαρος ἀχμῇ ἀναλογεῖ ὃ τοιοῦτος καιρὸς, ὅϑεν καὶ ἢρ λέγεται, ὥς περ αὖ πάλιν φϑινοπωρινῷ 
γήρᾳ ἢ καὶ χειμερίῳ τὰ πρὸς ἑσπέραν εἰχάζοιτ᾽ ἄν. (Vers. 248.) Ὅτι ἐπὶ τῶν πρὸς τοῖς φϑάσασν 
κακοῖς καὶ ἄλλα καραδοκούντων ῥηθήσεται τὸ, oU πω πάντων ἐπὶ πείλρατα ἀέϑλων ἤλθομεν. ἀλλ᾽ ἔτ᾽ So 
ὄπισϑεν ἀμέτρητος πόνος ἐστὲ πολλὸς καὶ χαλεπὸς, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσαι. Ὀδυσσεὺς δὲ τοῦτο 
λέγει διὰ τὸν ἐφεξῆς πόνον, ὃν ἀεϑλεύσει κατὰ τὴν ἐν ἽΔιδου μαντείαν τοῦ Τειρεσίου χάριν τιμῆς τοῦ 
“Ποσειδῶνος, ὡς καὶ τῇ γυναικὶ ἀφηγήσεται. ( Vers. 249.) Πόνος δὲ ἀμέτρητος, ὃν οὐκ ἔστι μετρῆσαι; 
μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν ἀναμετρῆσαι κατὰ τὸ, ὀλοὴν ἀναμετρήσαιμι Χάρυβδιν. ( Vers. 248. 54.) ᾿Ιστέον δὲ 

ὡς xci ἐνταῦϑα ὃ ποιητὴς ἀρχὴν λόγου ϑέμενος τὸν γὰρ σύνδεσμον, ἀποδίδωσιν αὐτὸν συνήϑως διὰ 
τοῦ ἀλλὰ εἰπών" ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατα καὶ ἑξῆς, εἶτα μετὰ στίχους ἐξ ἐπαγαγὼν" 4o 

ἀλλ ἔρχευ λέκτρονδε καὶ ἑξῆς. δῆλον δὲ ὕτι σεμνῶς φράζει ὃ ποιητὴς τὸ, ἀλλ᾽ ἔρχευ λέκτρονδ᾽ ἴομεν, 
Ψ d . 27 « c 3" - , c , ^ ι Ds 

815 γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη ὕπνῳ ὑπὸ γλυκερῷ ταρπώμεϑα κοιμηϑέντες. ὡσαύτως καὶ τὸ, ( Vers. 257.) εὐνὴ 

40 

μὲν δὴ σοί γε τότ᾽ ἔσσεται, ὑππότε ϑυμῷ σῷ ἐϑέλεις, ἐπεὶ ἄρ σε ϑεὸς ποίησεν iacoDat. δμοίως καὶ τὸ, 

CVers. 300.) ind οὖν φιλότητος ἐταρπήτην ἐρατεινῆς, τερπέσϑην μύϑοισι πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες 

τὰ xci τά. οὕτω δὲ καὶ τὸ, (Vers. 354.) ἐπεὶ ἀμφότερον πολυήρατον ἱχόμεϑα εὐνὴν. καὶ τὸ, 

(Vers. 296.) ἀσπάπσιοι λέχτρου παλαιοῦ ϑεσμὸν ἵκοντο. ( Vers. 501.) ἐν δὲ τούτοις κεῖται καὶ τὸ 50 

ἐνέποντες δι᾽ ἑνὸς φυσιχῶς v. χατὰ στίχου ἄρχουσαν. ( Vers. 500.) Ὅρα δὲ καὶ ὅτι τὸ ταρπῆναι γενικῇ 

πρὸ ὀλίγων συνταχϑὲν ἐνταῦϑα καὶ ἄλλως φράζεται ἐν τῷ, ( Vers. 255.) ταρπώμεϑα ὕπνῳ ὑπὸ γλυ- 

κερῷ. καὶ ὅτι ἁπλοϊχῶς καὶ κοινότερον κεῖται τὸ ἐποίησεν ἐν τῷ, ( Vers. 458.) ἐπεὶ ἄρ σὲ ϑεὸς ποίησεν 

ἱκέσθαι. ( Vers. 261.) Ὅτι φίλος ζητῶν μαϑεῖν ἔκ τινος εἰ μέλλει χακοπαϑεῖν ἐρωτήσοι DOM 

τὴν Πηνελόπην" εἰπὲ ἄγε μοι τὸν ἄεϑλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισϑεν ὀΐω πεύσομαι; aai ὃ E δαημένῶν 

οὔ τι ζέρειον. ὃ δὲ τἐρωτηϑεὶς ἐρεῖ ἂν τὸ τοῦ ᾿Οδυσσέως" (Vers, 264.) δαιμονίη, τί δὴ μὲ μάλ᾽ ὀτρύ- θο 

ψοῦσα χελεύεις εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυϑήσομαι, οὐδ᾽ ἐπικεύσω. οὐ μέν τοι ϑυμὸς κεχαρησέται" οὐδὲ γὰρ 

αὐτὸς χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ καὶ ἑξῆς τὰ χρησιμεύοντα. ( Vers. 266.) Ope ὃ ἐνταῦϑα τὸ κεχαρή- Wr 

geret παλραχϑὲν Ex TOU zelo, οὗ ὃ μέλλων χαρῶ κοινότερον. ὃς δὴ μέλλων ἀναδραμὼν εἰς περισπώ-1 

μένον ἐνεστῶτα τὸν; χαρῶ χαρήσω, noz τὸ κεχαρήσομαι, 0 χρόνου ἐστὶ μετ᾽ ὀλίγον μέλλοντος. 
4 2 
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γὰρ νῦν εὐτάχτως ἐπιτρέχει, ὡς πρῶτον Κίκονας δάμασεν, ὡς ἤλῖϑε “Τωτοφάγων ἀνδρῶν πιειραν ἄρουραν" 20 

τοιαύτη γὰρ Di χώρα. χαὶ ὅσα Κύχλωψ, ἔρξεν, εἰς τοὺς αὐτοῦ δηλαδὴ ἑταίρους, καὶ ὡς ἀπετίσατο ποινὴν 

ἐφϑίμων ἑτάρων, οὺς ἤσϑιε οὐδ᾽ ἐλέαιρε, καὶ ὡς «Αἴολον ἵκετο, ἔνϑα ὑπὸ ϑυέλλης ἀνέμων ἐδυστύχησε, 
xci ὡς Τηλέπυλον «“Ταιστρυγονίην ἀφίκοντο, οἱ νῆας ὥλεσαν καὶ ἑταίρους. ( Vers. 519.) "EvÓ« ὅρα τὸ, 

oi νῆας ὥλεσαν, τουτέστιν οἱ “Ἕαιστρυγόνες, ὡς ταυτὸν ὃν “Ζαιατρυγονίην καὶ “Ιαιστρυγόγας εἰπεῖν. καὶ 
Κίρκης κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην T6, οὗ ἐναντίον ἡ ἀμηχανία, ὃ δὴ δόλῳ xci πολυμηχανίῳ xci 
᾿ΟὨἐΥυσσεὺς χε ἑκόσμηται. προσεπεῖπε δὲ καὶ ὡς “Αιδου δόμον ἦλϑε τὸν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δηλοῦται, εὐρώεντα, 

ἔνϑα εἴσιδε πάντας ἑταίρους καὶ μητέρα, εἰ καὶ ἐν τοῖς φϑάσασιν ἐσιγήϑη τὸ πάντας αὐτὸν τοὺς ἑταί- 

ρους ἰδεῖν. ἔτι δὲ κατέλεξε καὶ ὡς Σειρήνων ἀδινάων φϑόγγον ἄκουσεν. (Vers.526.) ἔνϑα φασὶν ot 
io παλαιοὶ τὸ ἀδινάων ἀντὶ τοῦ ἡδυφώνων, ὠδικῶν, παρὰ τὸ CÓuv ἢ μᾶλλον παρὰ τὸ ἡδύ" πέντε γάρ 

φασι τὸ ἀδινὸν σημαίνει" ἀϑρόον, ὡς ἐν τῷ, μελισσάων ἀδινάων" οἰκτρὸν, ὡς ἐν τῷ, ἀδινὸν στονα- 
χῆσαι" ἥδιον ἤγουν ἡδὺ, γλυκὺ, ὡς ἐν τῷ, Σειρήνων ἀδινάων" πυχνὸν xci ἰσχνὸν, olov, ἀμφ᾽ ἀδινὸν 
χῆρ᾽ καὶ ἠρέμα, ὡς ἐν τῷ, ἀδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε. «Τογιστέον δὲ Ott ὃ τὸν "A0wwvw δασύνας 30 
πολλῷ πλέον ἐθρασύνατο, ἂν τὰς ἀδινὰς δασύναι Σειρῆνας ὡς ἀπὸ τοῦ ἥδω. "Ioréov γὰρ ὅτι ὁ περὶ βαρ- 
βαρισμοῦ γράψας ὡς ἁμάρτημά ἐστι προφορᾶς ἐν λέξει παρὰ τόνον ἢ παρὰ χρόνον ἢ παρὰ διάλεκτον, ἕν 
λέγει βαρβαρισμὸν εἰναι καὶ παρὰ πνεῦμα, ὡς εἴ τίς φησι τὸν ᾿ἄδωνιν ψιλῶς λέγει, ἢ τὸν ὄνον μετὰ 

δασείας πνεύσεως, ἢ εἴπῃ, ἐφ᾽ ἐννέα κεῖτο πέλεϑρα. ὃ δ᾽ αὐτὸς καὶ τὸν παρὰ διάλεκτον κωμικώτερον 

βαρβαρίζοντα σαρκάζξειν λέγει καὶ τὸ πρᾶγμα σαρχασμὸν καλεῖ. ἔτι εἶπε καὶ ὡς ἵκετο Πλαγκτὰς πέτρας 

δεινήν re Χάρυβδιν, τὴν καὶ δῖαν iv ἄλλοις (04. μ΄, 104.) ῥηθεῖσαν, Nui τε, ἣν οὔ πώ ποτε 
20 ἀκήριοι ἄνδρες ἄλυξαν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη. ἔτι ye μὴν ἐκεφαλαιώσατο xci τὸ κατὰ τῶς βόας τοῦ 

“Ἡλίου καὶ ὡς vic ϑοὴν ἔβαλε ψολόεντι χεραυνῷ Ζεὺς τουτέστιν αἶψα ὀλλύντι ἢ ἀσβολοποιῷ᾽ ψόλος 

γάρ ὑβαση». 5 ἀσβόλη. ἔφη δὲ xoi ὡς ἵκετο ᾿Θγυγίην νῆσον; τὴν πολλαχοῦ ῥηθεῖσαν, γύμφην re Κα- 

Avia, χαὶ ὡς ὑπισχνεῖτο ἐχείνη ϑήσειν ἀϑάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα τὸν Ὀδυσσέα, εἰ καὶ 

οὔ ποτε ϑυμὸν αὐτοῦ ei στήϑεσσιν ἔπειϑεν, ὃ καὶ σαίνειν πλέον τῶν ἄλλων τὴν Πηνελόπην δόξειεν 

ἄν. χαὶ ἐπὶ πᾶσιν εἶπεν, ὡς ἐς Φαίηκας ἀφίχετο πολλὰ μογήσας, χαὶ τιμηϑεὶς ἐπανῆλθε πλουτῶν- 

τῇ Vers. 542.) τοῦτ᾽ ἄρα, φησὶ, δεύτατον ἤγουν πανύστατον εἶπεν ἔπος, ὅτε οἱ γλυκὺς ἱ ὕπνος λυσιμελὴς άο 
ἐπόρευσε λύων μελεδήματα ϑυμοῦ. ὃ γέγραπται καὶ ἀλλαχοῦ. ( Vers. 304.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, 

πολλὰ βύας καὶ ἔρια μῆλα ἔσφαζον, τὸ πολλὰ ὡς 7 πρὸς πράγματα ἁπλῶς ἀποδέδοται, ὃ ? πολλαχοῦ 

εἴωϑε κατά τι σχῆμα ἴδιον φράζειν ὃ ποιητής. τῷ δὲ τῶν μήλων ὀνόματι καὶ αἰγὲς καὶ σύες καὶ νῦν 
ὅ0 ἐμπεριλαμιβάνονται. μετ᾽ ὀλίγα δὲ χαὶ βόας 5 λέξις ἐμπερεἔχειν οἷον" μῆλα : πολλὴ μὲν αὐτὸς ἐγὼ 

ληΐσομαι. (Vers, 312.) Τὸ δὲ, ἀπετίσατο ποινὴν ἑτάρων, ἢ) ἀντὶ τοῦ, ἀπέτισε ποινὴν ἑτάρων; ἢ ἀντὶ 

818 τοῦ, ἀπέτισε ποινὴν ὃ φαγὼν αὐτοὺς Κύχλωψ , τουτέστιν ἀπέδωκεν, 1) Ὀδυσσεὺς ἐτίσατο ἐχεῖνον ἤγουν 

ἐτιμώρησεν εἰς ποινὴν τὴν ὑπὲρ τῶν φίλων. ( Vers. $47. ) Ὅτι ἐν τῷ, αὐτίκ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ωχεανοῦ χρυσό- 

ϑρονον᾽ Ηριγένειαν ὦρσεν ἵν ' ἀνϑρώποισι φόως φέρῃ; τὸν ὄρϑρον φράζει, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ὦρσεν" οὗ 

ϑέμα c ὄρω, ἐξ οὗ ὃ ὄρϑρος. Ἀδοκεῖ δὲ τοιοῦτος είναι “καιρὸς ὃ μιχρόν τι πρὸ ἡλίου φαύσεως, ὡς δηλοῖ 30 

ἐφεξῆς τὸ, (Vers. 562.) αὐτίχα γὰρ φάτις εἰσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι, ἤγουν ὕτε ἥλιος ἀνατείλῃ, μετὰ 

τὸν ὄρϑρον δηλαδὴ, καϑ' ὃν χαὶ ἀνίστανται ὀρϑούμενοι ἄνϑρωποι, ὡς τὰ πολλὰ οὐκ ἀναμένοντες 

ἣλ tov. ( Vers. 350.) Ὅτι διαϑηκῷά τις ὑποτύπωσις & mo Ὀδυσσεὺς ἐνταῦϑα πρὸς τὴν γυναῖκα φησίν Ἶ 

ὦ γύναι, ἤδη piv πολέων κεκορήμεϑ' ἀέϑλων ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐνθάδ᾽ ἐμὸν πολυχηδέα νόστον 

4o Biuoume αὐτὰρ ἐμὲ ϑεὸς ἄλγεσιν i ἱέμενον πεδάασχεν, ἤτοι ἐδέσμει, ἐμῆς ἀπὸ πατρίδος αἴης, τουτέ- 

Ἄστιν ἐγὼ μὲν ἀπὸ τῆς πατρίδος, σὺ δὲ ἐπὶ τῆς πατρίδος ἐ ἐπάσχομεν κακά. ( Vers. 354. 966: J viv δ᾽ ἐπεὶ 6o 
ἀμφότεροι πολυήρατον ἱχόμεϑ' εὐνὴν, χτήματα μὲν τώ μοί ἐστι κομιζέμεν ἔν μεγάροισιν, ὅ ἐστι κόμιζε 

"xc ἐπιμελοῦ; μῆλα δὲ, & μοι μνηστῆρες ὑπερφίαλοι κατέκειραν y πολλὰ μὲν αὐτὸς "ἐγὼ ληΐσομαι,1950 

τουτέστιν ἀκόντων ἀφέλωμαι, ἄλλα. δ᾽ ᾿Αἰχαιοὲ δώσουσιν, & εἰσόχε πάντας ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλους, ἤτοι 

σταϑμοὺς, αὐλὰς. ἐπαύλεις. “γοάφεται δέ φασι καὶ μεσαύλους. οἱ μέντοι ἔναυλοι τί δηλοῦσιν, ἔστιν 

εὑρεῖν ἐν τῇ "Ιλιάδι. δῆλον δὲ ὅτι καὶ λόγοι (verior παρὰ τὸν μουσικὸν αὐλὸν λέγονται οἱ πρόσφατοι 
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xci ἀχοαῖς ἔτι ἐναυλούμενοι. (Vers, 351. sq.) Ὅρα δὲ ὅτι σχήματός ἐστιν ἐξάλλαξις τὸ, σὺ μὲν 
10 ἐνθάδε χλαίουσα, ἐμὲ δὲ ϑεὸς ἄλγεσι πεδάασχε" τὸ γὰρ σαφὲς καὶ κοινὸν καὶ σύνηλϑες τοιοῦτον" σὺ 

μὲν ἐνθάδε κλαίουσα, ἐγὼ δὲ ἀλήτης ἐχ ϑεοῦ πεδούμενος ἄλγεσι. (Vers. 555.) Κτήματα δὲ φανερῶς 

πάντα λέγει τὰ ἐν μεγάροις, ὥς περ δὴ καὶ μῆλα, καϑὰ xci προσεχῶς ἐδηλώϑη ᾿ πᾶντα τὰ ϑρέμματα. 
(Vers. 353.) Ὅρα δὲ ὅτι τὸ ὑπὸ ἀλγέων. κωλύεσθαι ἄλγεσι πεδιεῖσϑαι φησὶν ὃ ποιητὴς , χαὶ ὅτι τὸ 

πεδάασκον δευτέρας συζυγίας ἐμφαίνει ῥῆμα εἶναι τὸ πεδῶ, καϑά mov πρὸ τούτων καὶ τὸ, ὅς τίς μ᾽, 
ἀϑανάτων πεδάᾳ. " (Vers. 357.) καὶ ὅτι τοὺς μὲν ̓ Ιϑακησίους ᾿Αχαιοὺς οὐκ ἂν ἴσως βλώψοι ληϊζόμε- 
γος Ὀδυσσεὺς, ϑρόῦθον γὰρ ἀναγκαίως ἑκόντες ἀέκοντες & πὲρ ξητοῦνται, ὑποχείριοι τῷ ̓ Οδυσσεῖ κείμε- 

ὡο νου" Δουλιχίων *rüy δὲ καὶ Σαμίων xci Ζακυνϑίων ληΐσεται, oUg εἰχὸς δυσπειϑεῖν διὰ τὸ ποῤῥωτέρω 
τῆς ̓ Ιϑάχης εἶναι. ( Vers. 359.) Ὅτι προεχτιϑέμενος χἀνταῦϑα“ Όμηρος τὴν ἐπὶ τοῖς ἐφεξῆς ποιητικὴν 

οἰκονομίαν πλάττει τὸν Ὀδυσσέα λέγοντα, ὡς αὐτὸς μὲν πολυδένδρεον ἀγρὸν ἔπεισιν ὀψόμενος πατέρα 
ἐσθλόν" σοὶ δὲ, γύναι, τόδ᾽ ἐπιτέλλω πινυτῇ περ ἐούσῃ, αὐτίκα γὰρ φάτις εἶσιν ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 
ἀνδρῶν μνηστήρων οἷς ἔχτανον, εἰς ὑπερῷ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν, ἧσϑαι τουτέστι 
χάϑησο, μηδέ τινα προτιόσσεο ἤγουν πρόβλεπε, μηδ᾽ ἐρέεινε ἤτοι προσφώνει ὡς ἐκ μέρους εἰπεῖν τὸ 
πᾶν. διατί δὲ ταῦτα; ἵνα μηδὲν τῶν πεπραγμένων εἰδέναι δοκοῦσα μηδ᾽ ἀδικηϑείη ὑπό τινων. καὺ 
τοῦτο μὲν οὕτως εὐοικονομήτως ἀναπεφώνηται. Ὅρα δὲ τὸ, ἀγρὸν POTITI αἰτιατικῇ συνταχϑὲν ἀντὲ 
τοῦ, ἐπὶ τὸν ἀγρὸν εἶμι. οἱ δὲ μεϑ' Ὅμηρον καὶ μάχιμον οἴδασι τὴν. λέξιν " ἐπιέναι γοῦν τις καὶ ἐπέρ- 
χεσϑαί τινι λέγεται κατὰ δοτικὴν σύνταξιν. ( Vers. 362, ) “Σημείωσαι δὲ καὶ τὸ, αὐτίκα γάρ" ἔνϑα 
ὃ γᾶρ σύνδεσμος κεῖται συνήϑως ἐν ἀρχῇ ἀντὶ τοῦ ἐπειδὴ ἢ ἢ διὸ, ἀποδιδόμενος εἰς τὸ, εἰς ὑπερῷ᾽ ἄνα- 

βᾶσα. Φάτιν δὲ τὴν πολλ ἰαχοῦ δηλωϑεῖσαν φήμην gnoi* γίνεται δὲ ἐκ τοῦ φατίξω ἡ 2j φάτις. ἡ μέντοι 20 

So φάσις τῶν μεϑ' Ὅμηρόν ἐστι, φιλοσόφοις τε ᾿ἰγνωσμένη xoi δικανικὴ λέξις οὐσα παρὰ τοῖς παλαιοῖς. 819 

cM ers. 567.) Ὅτι τὸν Τηλέμαχον καὶ τὸν βουκόλον καὶ τὸν συβώτην ἐνόπλους Ὀδυσσεὺς ἐπὶ τὸν ἀγρὸν 

ἀπιὼν συνεξάγεν διά τι ἀναγκαῖον, ὡς ῥηθήσεται. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο οἷόν τις προέκϑεσις. (Vers. 57 1.) 

προάγει δὲ αὐτοὺς τῆς πόλεως AO av νυχτὶ κατακρύψασα, 7] τοῦ Ὀδυσσέως δηλαδὴ φρόνησις , 0U περὶ 

πλήϑουσαν ἀγορὰν ἐχείνους ἐξαγαγοῦσα ὡς ἅπασι βλέπεσϑδι, ὄρϑρου δὲ ὡς εἰκὸς ἢ μικρόν τι μετὰ τὸν 
ἀχριβὴ ὄρϑρον, καϑὰ δηλοῖ καὶ τὸ, ἤδη μὲν LT qv ἐπὶ χϑόνα, τὸ ἐνταῦϑα μὲν πάνυ γοργῶς; λεχϑὲν, 

ἀλλαχοῦ δὲ περιφρασϑὲν ἐν τῷ, "Hog δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιϑωνοῖο χαὶ ἑξῆς , χαὶ ἐν τῷ, ἦμος 

δ᾽ ἠριγένεια φάγη ῥοδοδάκτυλος Hoc. spi $70.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι ἐν τούτοις ὡς καὶ ἐν τοῖς TEM κεῖ- 
ται χαὶ διασχευὴ περιττὴ καὶ ἀφελὴς τὸ, ὥϊξαν δὲ ϑύρας, ἐχ δ᾽ ἤϊον, ἦρχε δ᾽ Ὀδυσσεύς. διὸ καὶ γοργῶς 
ἀπεστένωται διὰ τὸ εὐτελές. (Vers. 565. ) ἔχει δέ τι xci μεγαλόφρον ὁ τοῦ ᾽Οδυσσέως ἐνταῦϑα λόγος 30 
ἐν τῷ, μνηστήρων oUs ἔχτανον" ἑαυτῷ γὰρ τὸ πᾶν τῆς μνηστηροχτονίας ἐπιγράφεται ἀπξοθμάμιν τῆς 
γυναιχὸς, οἷα τὸν υἱὸν καὶ τοὺς δούλους μὴ προσλογιζόμενος. 

40 
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PAGDOIA4I: «2 

Τὰς τῶν μνηστήρων ψυχὰς “Ἑρμῆς εἰς “Διδου κατάγει, καὶ ἀναγνωρισμὸς ᾿Οδυσσέως γίνεται πρὸς 
τὸν ἑαυτοῦ πατέρα «Ταέρτην, καὶ ταραχὴν τοῖς Hodge ispevtip ét ἐπὶ τῇ τῶν μνηστήρων ἀναιρέσει 
᾿ϑηνᾷ δι Mie; 

΄ 

50 O4YZZEIAX 90. OMHPOY ΡΑΨΩΣΥΖΙ ZA. 

Ὅτι τῆς τελευταίας ταύτης δῥαψῳδίας διπλῇ à ἐπιγραφή" σπονδαὶ γὰρ ἢ νεχυία ἐπιγράφεται παρὰ 

τοῖς παλαιοῖς, τὸ μὲν ἐκ τοῦ τέλους ταύτης, ἔνϑα σπονδαὶ τοῖς τε ᾿Ιϑακησίοις καὶ τοῖς viieol τὸν Ὀδυσ- 4o 
θοσέα γίνονται, τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀρχῆς, καϑ' ἣν ̓  Ἑρμῆς τὰς τῶν “μνηστήρων ψυχὰς εἰς “Διδην κατάγει" 
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ἐφ᾽ ἢ καταγωγῇ τερϑρεύεται τὰ δοκοῦντα ὃ ποιητὴς χάτω που περὶ τὸν Διδην ἔνϑα oi véxveg, ἀφ᾽ ὧν 

ἡ νεχυία παράγεται, τουτέστιν ἣ λέγουσα πραγματεία τὼ κατὰ τοὺς νέκυας. ἣν δὴ νεκυίαν τινὲς μὲν 

xarà τὴν μυῖαν γράφουσι, "τινὲς δὲ κατὰ τὴν ὀξύαν τὸ φυτόν" ἀφ᾽ ἧς καὶ βέλη κατά τινας ὀξυόεντα.1951 

( Vers. 1.) ἀρχὴ δὲ τῆς ῥαψῳδίας ταύτης τὸ, ᾿ Ευμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο, τουτέστιν ἔξω 

τοῦ δώματος ἔφερε προνοούμενός φασι τὰ Ὀδυσσέως οἷα πρόγονος ἐκείνου, εἴ meo ᾿ Βρμοῦ μὲν -Aoxzi- 

820 σιος, αὐτοῦ δὲ “]αέρτης ὃ τοῦ Ὀδυσσέως πατὴρ. καὶ διατοῦτο τὰς φιλοσωμάτους ψυχὰς ἐχφέρων καὶ 

τῆς ἐξ ἐχείνων μήνιδος ἐκκαϑαίρων τὸν τοῦ ἀπογόνου οἶκον. ἔοικε δ᾽ ἐξ Ὁμήρου λαβὼν ἀρχὴν ὁ «ιβά- 

ψιος εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ "παρ᾽ αὐτῷ χατὰ τὸν χολοιὸν μύϑου, ὡς τῶν πτερῶν ἐξεκαλεῖτο ὁπόσα οἱ ὥραν οὐκ 10 

ἔφερεν. ᾿Ιστέον δὲ ὡς ἐκ τοῦ, ᾿Βρμῆς δὲ ψυχὰς ἐξεκαλεῖτο, τὸν ψυχοπομπὸν συντιϑέντες τινὲς ἐπί- 

10 ϑέτον αὐτὸ εἶπον ᾿Ερμοῦ, τόδ᾽ ἔστιν ἄλλως ἔχον κατὰ ἀλληγορίαν, ὅτι δηλαδὴ ὃ λόγος ἀναψυχὴν 

πέμπει τοῖς ἐν μετοχῇ αὐτοῦ. Ὅτι δὲ ὁ “Ἑρμῆς ἀπὸ κράσεως ἔχει τὸ περισπᾶσϑαι, δηλοῖ καὶ Ηρῳδια- 

vg παραδοὺς, ὅτι ὡς ̓ “πελλέας “πελλῆς, Θαλέας Θαλῆς ὃ Διιλήσιος, Ποδέας Ποδῆς ὃ παρ᾽ Ὁμήρῳ; 

οὕτω καὶ ᾿ Βρμέας ᾿ Ερμῆς. Κυλλήνιος δὲ᾽ Ερμῆς μυϑικῶς μὲν ἀπὸ Κυλλήνης, ij τις ὅρος ἐστὶν Aoxa- 

δίας σταδίων ἐννέα Ολυμπιαχῶν παρὼ πόδας ὀγδοήκοντα, καϑά φασιν ἱστορεῖν “΄πολλόδωρον, ὀνομα- 

σϑὲν ἀπὸ Κυλλήνης ἡρωΐδος τινός. περιάδεται δὲ διαφερόντως ἐν τοῖς περὶ τὸ τοιοῦτον ὄρος τιμᾶσϑαι 

τὸν “Ερμῆὴν κἀκεῖϑεν σχεῖν τὸ λεγϑὲν ἐπίϑετον. κατὰ μέντοι ἀλληγορίαν Κυλλήνιος ὃ τοῦ ὕπνου δοτὴρ, 

ὃ τὰς ἡνίας τῶν κύλων ἢ κυλάδων ἔχων, 0 δηλοῖ τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφϑαλμούς" ὅϑεν καὶ χυλοιδιᾶν παρ᾽ 

᾿“ττικοῖς τὸ τὰ κύλα τῶν ὀφϑαλμῶν οἰδεῖν ἐκ μαχροῦπνίας τυχὸν ἢ ἀὕπνίας. * oj δὲ παλαιοί φασι καὶ 20 

ὅτι κύλα χατὰ Εὐθύδημον τὼ ἐν τῷ κάτω βλεφάρῳ μικρὰ ἀνατρέχοντα ἐν τῷ μύειν, τὰ δὲ ἐν τῷ ἄνω 

30 ἐπικύλιον. ( Vers. 2.) Δίδωσι δὲ κἀνταῦϑα τῷ Βομῇ ἡ ποίησις καὶ ῥάβδον μετὰ χερσὶ χρυσείην, ἡ τῶν 

μὲν ὄμματα ϑέλγει, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἐῤῥέϑη, τοὺς δὲ καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει. καὶ λέγει ὡς ταύτῃ 

κινήσας ἦγε τὰς ψυχὰς, ὡς εἶναι καὶ ταύτην ἐνέργειαν τῆς ἑρμαϊκῆς ῥάβδου. Πἴνεται δὲ ῥὁᾷβδος παρὰ 

τὸ ῥᾳδίως ποιεῖν βαδίζειν, ὡς ἐν ἀρχαίοις ὑπομνήμασι φέρεται" ἔνϑα πρόσκειται καὶ ὅτι βέλτιον δὲ 

ἀπὸ τοῦ ῥαπίζειν, ἵνα τῷ μὲν πρώτῳ λόγῳ προπερισπᾶται dj λέξις διὰ τὸ ῥᾷον, τῷ δὲ δευτέρῳ 

παροξύνηται. (Vers.5.) Ὅτι φωνήν τινα ταῖς προπεμπομέναις εἰς “Διδην ψυχαῖς τῶν μνηστήρων 

πλάττων ὃ ποιητὴς τρίζειν αὐτάς φησι κατά τινα ὀνοματοποιΐαν τῷ μύϑῳ ἀρέσχουσαν, ὡς εἶναν 

αὐταῖς τοῦτο οἷα τινὰ κλαυϑμυρισμόν. καὶ μὴ αἰδισϑεὶς τὸ πλάσμα τῆς τοιαύτης ὑνοματοποιΐας στερεοῖ 

αὐτὸ xci διὰ παραβολῆς φράζων οὕτως" αἱ δὲ τρίζουσαι ἕποντο. ὡς δ᾽ ὅτε νυκτερίδες μυχῷ ἄντρου 

ϑεσπεσίοιο τρίζουσαι ποτέονται, ἐπειδάν τις ἀποπέσῃσιν ὁρμαϑοῦ ἐκ πέτρης ἀνά τ᾽ ἀλλήλῃσιν ἔχονται; 

30 ὡς αἱ τετριγυῖαι ἅμ᾽ ἤϊσαν, ἤτοι ἐπορεύοντο ἀπὸ τοῦ ἐίω ἐνεστῶτος. ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν εἰς “Διΐδου 3o 

'Eousteg ἀκάχητα, 0 καὶ ἐν ἄλλοις κληϑεὶς ἐφάνη. οὕτω δὲ καὶ Ὀδυσσεὺς πρὸ ὀλίγων ἦρχεν ὁδοῦ τῆς 

ἄμφ᾽ αὐτόν. Καὶ ὅρα ὡς τὸ τρίζειν ἐπὶ ψυχῶν εἰπὼν, κυριολεχτούμενον ἐπὶ νυχτερίδων; παρεμυϑήσατο 

τὴν τροπὴν διὰ τῆς ῥηθείσης παραβολῆς. διὸ καὶ ἐπλεύνασε τῇ λέξει, τρὶς αὐτὴν ἐνταῦϑα (Vers. 5. 7: 9.) 

διὰ τὸ καίριον. ᾿Ἱστέον. δὲ Uri τρύζειν μὲν διὰ τοῦ U ψιλοῦ ἐπὶ τρυγόνων, ci καὶ ἀπὸ τοῦ τοιούτου 

γίνονται ῥήματος, τρίζειν δὲ κυρίως ἐπὶ νυχτερίδων" ὧν καὶ ἴδιον δοχεῖ ὃ ποιητὴς λέγειν τὸ ἀλλήλαις 

συνέχεσθαι, 0 καὶ ἴδιον ὁρμαϑοῦ, καὶ τὸ τὰς ἀποπεσούσας ἄνωϑεν ἔκ πέτρας, ἐφ᾽ ἧς acl, TOHHGE 

ἀποτελεῖν, ὃς δὴ χαὶ imi μυῶν. λέγεται. ὁμοίως δὲ τρίζειν xc ἐπὶ χιόνος, ὅϑεν καὶ χιὼν τέτριγυϊα. 

"oréov δὲ ὅτι ve μυϑικῶς ταῖς ψυχαῖς ἐπελέχγϑη τρισμὸς, οἷα λόγου μὲν ἐνάρϑρου ἐστερημέναις ἄλλως 

δὲ ϑορυβούσαις, χαὶ ὅτι τὰς εἰς νύχτερον τόπον ἀπιούσας προσφυῶς ἐτόλμησεν ὃ ποιητικὸς λῆρος νυκτε- 

4o Οἷσι παραβαλεῖν, καὶ ὅτὶ τὸ τῆς νυχτερίδος ἄγρυπνον παρασίτῳ ἐπεσχώφϑη ἐγρηγοροότι Nobnstepue y 

παράσιτος γὰρ ἐν τοῖς τοῦ δειπνοσοφιστοῦ ἑαυτὸν σεμνύνων ἄλλα τέ τινα γλυχέως λέγει περι £eruRu 

κατὰ εἰχασμὸν ἀστεῖον, καὶ ὅτι ἀναβῆναι πρὸς κλιμάκιον, Καππανεύς εἶμι. ὑπομένειν πληλγὰς, ἄκμων. 4o 
ὕδωρ. δὲ πίνειν, βάτραχος. ἀπολαῦσαι ϑύμων λαχάνων τε, zum. πρὸς τὸ μὴ λοῦσϑαι ἩΠΟΌΥΜΜΙ 
λούεσθαι, ῥύπος. ὑπαίθριος χειμῶνα διάγειν, κόψιχος, 0 πέρ ἐστι χόσσυφος. πνῖγος ὑπομεῖναι καὶ 

μεσημβρίας λαλεῖν, τέττιξ. ἐλαίῳ μὴ χρῆσϑαι., κογιορτός. ἀνυπόδητος ὕρϑρου περιπατεῖν, γέρανος. 
, Ὁ » t , , , - PES 

χαϑεύδειν μηδὲ μιχρὸν, νυχτερίς. εἰς τοῦτο δὲ χρήσιμον καὶ λαγωός. τούτοις προσϑετέον ἐχεῖϑεν καὶ 
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τὸ, τύπτεσϑαι; μύδρος εἰμί, τύπτειν, κεραυνός. τυφλοῦν τινὰ, ἀστραπή. φέρειν τιν᾽ ἄραντ᾽ 3 ἄνειιος. 
ἀποπνῖξαι; βρόχος. ϑύρας μοχλεύειν, σεισμός. εἰσπηδᾶν, ἀκρίς. δειπνεῖν ἀκλήτως, μυῖα. μὴ ἐξελ- 

ϑεῖν, φρέαρ. Καὶ οὕτω μὲν ἡδέος. ἀστεϊσμοῦ τοῦδε " vuxregic ἀφορμή. (Vers, 6.) Θεσπέσιον δὲ 

ἄντρον οὐχ ̓ ἁπλῶς οὕτω παρέῤῥιπται, ἀλλ᾽ ὅτι ϑεῖα τὰ ἄντρα ἐνομίξοντο οἷα σύμβολα χόσμου χατὰ 
ἹΠΙορφύριον, ὡς xci ἐν τοῖς περὶ τοῦ ᾿Ιϑακησίου ἄντρου εἴρηται, 0 καὶ ἐπήρατον ἐῤῥέϑη ix. 
( Vers. 11. sqq. ) Ὅτι «“Τευχάδα τινὰ πέτραν καὶ ᾿Ηλίου πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων καὶ ἀσφοδελὸν λει. 891 

μῶνα χἀνταῦϑα πλάττει τόπον ταῖς ψυχαῖς ἐχεῖϑεν τοῦ "Acero. φησὶ γοῦν ὅτι παρῆλθον αἱ τῶν 

μνηστήρων ψυχαὶ ᾿ῷΩχεανοῦ τε ῥοὰς xoi “ευχάδα πέτρην ἠδὲ παρ᾽ ᾿Ηελίοιο πύλας καὶ δῆμον Ὀνείρων" 
δοαῖψα δ᾽ ἵχοντο *zar' ἀσφοδελὸν λειμῶνα, ἔνϑα τε ναίουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων ἤτοι τεϑνεώτων, 

ὡς καὶ ἡ πρώτη νεχυία δηλοῖ, ἔνϑα καὶ περὶ ἀσφοδελοῦ λειμῶνος εἴρηται. ( Vers. 11.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτε 10 

«Δευκάδα μὲν 7 πέτραν ὃ μῦϑος πρὸς τῷ "An πλάττει 7 ἢ χατὰ ἀντίφρασιν, μέλας γὰρ ἐχεῖ σχότος, ἢ καὶ 

διὰ τοὺς ἐσχάτους τῆς ἐχεῖ γῆς τόπους, ovg εἰκὸς τὸν ἥλιον ἔτι διαλευχκαίγειν δυόμενον. ὅτι δὲ xa 

ἱστορίαν «“ευκὰς τύπος ᾿Ηπειρωτικὸς, ἧς οἱ ἐγχώριοι «ευκάδιοι, δῆλον ἐστί" xol ἔσται τις αὐτῆς μνεία 

χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς. (Vers. 12.) Πύλας δὲ 'HAiov λέγει τὰς οἷον συγκλειούσας ἐκεῖνον χρύψεις, γενόμενον 
πρὸς δυσμαῖς" ἃς δὴ πύλας εἰσδυόμενος ὦ ὡς ὑπὸ κευϑμῶνας τινὰς γίνεται ἀφανής. Τὸ δὲ, δῆμον Ὀνεί- 

ρῶν, ὡς ἐπὶ ἐμψύχων xci σωματοειδῶν εἶπε, γύχτωρ, ἡμῖν ἐκεῖϑεν δῆϑεν E ἐπιφοιτώντων. οἰχεῖον δὲ xoi 
αὐτοῖς αἱ δυσμαὶ, οὐ μὴν ἡ ἀνατολή" τοῖς γὰρ νυχτὸς καὶ ἁπλῶς ἐν ὕπνῳ φαινομένοις προσφυὲς καὶ 
τὸ νυχτῶδες τοῦ τόπου. Δοκεῖ δὲ ὃ μῦϑος εὐτάκτως τοπογραφεῖν, τάττων μετὰ τὸν ᾿Ωχεανὸν τὴν “«1ευ- 

κάδα, μεϑ' ἣν τὰς ᾿ Ἡλίου πύλας, εἶτα τοὺς Üvsigovg καὶ μετ᾽ αὐτοὺς τὸν ἀσφοδελὸν λειμῶνα, περὶ 
ὃν αἱ ψυχαὶ, ὁμοιότητά πως κατὰ τὸν μῦϑον σώζουσαι τοῖς ὀνείροις κατὰ τὸ, ψυχὴ δ᾽ ἀποπταμένη yr 20 

θοὔνειρος πεπότηται. “᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι πιϑανεύεται ὁ μῦϑος Ὀνείροις τόπον εἶναι περί που τὰ κατὰ 
τὸν “Διδην οὗ οἱ τεϑνεῶτες, ἐπεὶ χαὶ ἀδελφοὶ ϑάνατος καὶ ὕπνος εἶναι λέγονται. ( Vers. 15. sqq.) Ὅτι 
πρός τε πλατυσμὸν πρός τὲ παραδοξοποιΐαν πρός ve ποικιλίαν ποιήσεως τεχνᾶταί τι κἀνταῦϑα Ὅμηρος, 

θδϑὼν καὶ ἐν τῇ πρώτῃ νεκυίᾳ πεποίηκε, καὶ Ἀπλάττει ὡς ἐν ἡϑοποιΐῳ εἰδωλοποιητικῇ ᾿αἰχιλλέα τε τὸν αὐτῷ 

φίλον, ἔτι δὲ χαὶ τὸν εὐρυχρείοντα ᾿Δγαμέμνονα, διομιλουμένους ἀλλήλοις τὰ εἰχότα βιωτεκώτερον. 
ἐν οἷς ἄλλα τε κατορϑοῖ ὃ ποιητὴς καὶ Τρωϊκαῖο ἱστορίαις ἀρτύει συνήϑως τὴν ποίησιν καὶ μύϑοις 

χρᾶται, ὧν στερουμένη ποίησις οὐκ ἂν E E ποίησις. χαὶ τέως “μὲν λέγει ὡς αἱ ψυχαὶ τῶν μνηστήρων 

κάτω ἐλϑοῦσαι εὗρον τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως, τὴν τοῦ Πατρόκλου, τὴν τοῦ ἀμύμονος ᾿Αντιλόχου, «Αἴαντός 

107: ὃς ἄριστος “ἔην, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐγράφη, εἶδός τε δέμας τε τῶν ἄλλων Ταναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πη- 
λείωνα. zai αὐτοὶ μὲν περὶ τὸν ᾿Αχιλλέα ὡμίλουν" ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ ᾿4γαμέμνονος ἀχνυμένη" περὶ δὲ 5o 
αὐτὸν οἱ σὺν ἐκείνῳ ϑανόντες οἴκῳ ἐν Αἰγίσϑου, χκαϑὰ καὶ ἡ πρώτη νεχυία δηλοῖ. (Vers. 24. sqq.) 
χαὶ τὸ ἐντεῦϑεν ἄρχεται διαλογική τις ἠϑοποιία ἔχουσα οὕτως ὡς ἀπὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως" "Argen, περὶ 
μέν σε φάμεν Διὶ ἀνδρῶν ἡρώων φίλον ἔμμεναι ἤματα πάντα, οὕνεκα πολλοῖσί τε χαὶ ἰφϑήιοισιν ἄνασ- 822 

20 σες δήμῳ ἐνὶ Τρώων ὅϑι πάσχομεν ἄλγε᾽ ̓ ἀχαιοί. ἦ T ἄρα xci *gol πρῶτα, ἤγουν πρὸ καιροῦ χατὰ 
τοὺς ᾿Αττικοὺς, παραστήσεσϑαι ἔμελλε Μοῖρ᾽ ὁλοὴ, ἣν οὔ τις ἀλεύεται ὅς κε γένηται, τουτέστιν ἣν ὀλοὴν 
μοῖραν οὐδεὶς ἐχφεύγει τῶν ἐν γενέσει χἂν εὐδαιμονοίη, ὡς χαὶ ἡ Ἰλιὰς λαλεῖ ἔν τε ἄλλοις καὶ ἐν τῷ 

περὶ τῶν δύο πίϑων, οἱ Διὸς ἐν οὔδει κατάχεινται. ( Vers. 30.) εἶτα ἐπάγει, ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονή- 

μενος, ἧς περ ἄνασσες, δήμῳ ἐνὶ Τρώων ϑάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν" τῷ κέν TOL, ἤγουν οὕτως ἄν 

σοι; τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοὶ, χαὶ σῷ δὲ ἂν παιδὶ μέγα κλέος ἤραο ὑπίσω" νῦν δ᾽ ἄρα σε 
30 οἰχτίστῳ ϑανάτῳ ἐχρῆν. ἁλῶκναι. καὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως. ( Vers. 26. ) ἐν olg ἔπαινός τέ ^o 

τις χεῖται βασιλικὸς χαὶ ἱστορία τοῦ εὐρυχρείοντα χατά γε τὰ Τρωϊχὰ μόνα εἶναι τὸν ᾿᾿γαμέμνονα, ὡς 
δηλοῖ τὸ, πολλοῖσιν ἄνασσες δήμῳ ἐνὶ Τρώων, ἔτι δὲ καὶ φιλοσοφία τοῦ ἀπαϑῆ κακομοιρίας εἶναι τὰ 

μὴ ὑπὸ γένεσιν χαὶ ἠϑικὴ διδασκαλία τοῦ αἱρετώτερον εἶναι καὶ γενναῖον ἄνδρα ἐ ἐν πολέμῳ ϑνήσκειν 

ἐνδόξως ἑ ἑαυτῷ τὸν τοῖς αὐτοῦ ἤ περ ὕστερον en) ὥς. ( Vers. $0,) ἐν οἷς καὶ τὸ, τιμῆς ἀπονήμενος ἧς 

πὲρ ἄνασσες, εἴρηταν ἀντὶ TOU κερδήσας καὶ Ὀνησίν τινὰ σχὼν τῆς βασιλείας, δι᾽ ἧς ἄνασσες ἢ ἧς 

4o *Évexev ἄνασσες. οὐ γὰρ τιμῆς ἀνάσσει τις ἀλλὰ χάριν ἢ ἕνεχεν τιμῆς. ( Vers, 26,) ἐν οἷς καὶ τὸ μὲν, 
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πολλοῖς ἄνασσες. πρὸς διαστολὴν μικροβασιλείας εἴρηται, τὸ δὲ, καὶ ἰφϑίμοις, πρὸς ἔνδειξιν τῆς 
: Ἂς Σ & " ν. ες - 3 L E ED c , - 
Ἑλληνικῆς γενναιότητος. καὶ τοιαύτη μὲν ἡ τοῦ iA Aeg εἰδωλοποιία.. ( Vers. 36 — 97.) ἡ δέ γε τοῦ 

ο΄ βασιλέως ἐπὶ τῷ ̓ ἀχιλλεῖ ἀντισεμνύνει μὲν τὸν ᾿Αχιλλέα μάλιστα διὰ μακροῦ λόγου. ἑαυτῷ δὲ ἀκερδὲς τὸ 

803 τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου δείκνυσι τέλος ἐν πάνυ ὀλιγίστῳ λόγῳ" ἔφϑη γὰρ ἤδη ὃ ᾿Αχιλλεὺς ἐν τοῖς ῥηθεῖσι 
“περὶ τῆς τοιαύτης πλατύτερον δυσπραγίας εἰπεῖν. ἔχει δὲ "ὧδέ πως καὶ ὥ περ ἠϑοποιεῖται κατὰ τὸν 50 
βασιλέα: ὄλβιε Πηλέος υἱὲ ϑεῷ ἐπιείκελ Αχιλλεῦ. ὃς ϑάνες ἐν Τροίῃ ἑκὰς ΄Αργεος, τοῦ. Θετταλικοῦ 

δηλαδή" ἀμφὶ δέ σ᾽ ἄλλοι κτείνοντο Τρώων καὶ Ayouv ἄριστοι μαρνάμενοι περὶ σοῦ, σὺ δὲ στροφά- 
λιγγε κονίης κεῖσο μέγας μεγαλωστὶ λελασμένος ἱπποσυνάων. ὃς δὴ ὁλοδάκτυλος στίχος κεῖταί που καὶ 
ἐν ᾿Ιλιάδι. ἡμεῖς δὲ πρόπαν ἤμαρ ἐμαρνάμεϑα, οὐδ᾽ ἂν πάμπαν παυσάμεϑα πολέμου, εἰ μὴ Ζεὺς λαί- 

10 λαπι παῦσεν, ἢ δηλαδὴ τὸν ἀέρα στρογάλιγγε κονίης συγχέας ἢ καὶ ἄλλως ἐκφοβήσας χαΐτά τι πάϑος Go 
αἰγίδος τῆς πολλαχοῦ δηλουμένης. αὐτὰρ ἐπεί σ᾽ ἐπὶ νῆας ἐνείκαμεν ἐκ πολέμοιο, κάτϑεμεν ἐν λεχέεσσι 

χαϑήραντες χρόα καλὸν ὕδατί τε λιαρῷ καὶ ἀλείφατι,. πολλὰ δέ σὲ ἀμφὶς δάκρυα ϑερμὰ χέον 4αναοὶ 

χείροντό τε χαίτας. ἅ πὲρ εἴωϑεν ἐπὶ νε χροῖς γίνεσθαι, ὡς καὶ ἐν τοῖς κατὰ τὸν Πάτροκλον φαίνεται. 953 

εἶτα λέγει ἡ εἰδωλοποιία καὶ ὡς ἡ μήτηρ Θέτις μαϑοῦσα ἐξ ἁλὸς ἦλϑε σύν γε ταῖς Νηρηΐσιν, βοὴ δ᾽ ἐπὲ 

πόντον ὀρώρει ϑεσπεαῦ), ἡ ἐξ ἐχείνων, ὑπὸ δὲ τρόμος ἔλλαβε πάντας ᾿Αἰχαιούς. δι' ὧν φόβος ϑαλάττιος 

φράζεται: καὶ δή, φησιν, ἀναΐξαντες ἔβησαν. ἂν οἱ Ideo? πεφοβημένοι, ὃ ἐστι πεφευγότες, ἐπὶ νῆας, εἰ 
μὴ ἀνὴρ κατέρυχε, παλαιά τειπολλά τε εἰδὼς ΜΝέστωρ,, οὗ καὶ πρόσϑεν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ, δηλώσας 

μὴ χρῆναι φεύϑγειν διὰ τὸ τὴν. μητέρα Θέτιν ἐξ ἁλὸς ἔρχεσϑαν οὗ παιδὸς ἀντιόωσαν. καὶ οἱ μὲν οὕτως το 

ἔσχοντο φόβου ἤγουν φυγῆς, ἀμφὶ δέ σε, φησὶν, ἔστησαν αἱ Νηρηΐδες οἰχτρὰ ὀλοφυρόμεναι περὶ δ᾽ 

20 ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν, τουτέστιν ἐνέδυσαν. Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ ϑρήνεον' 

ἔνϑα κεν οὔ τιν᾽ ἀδάχρυτόν ye νοήσας Αργείωγ" τοῖον γὰρ ἐπώρορεν; 1) ἐπόρνυε, Μοῦσα λίγεια. ἑπτα- 

καίδεχα μέν σε ὁμῶς νύλτας τε καὶ ἡμὰρ χλαίομεν, ἀϑάνατοί τε ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι, ὀχτωκαιδε- 

χάτῃ δ᾽ ἔδομεν. πυρὶ, πολλὰ δέ σε ἀμφὶς μῆλα. κατεχτάνολμεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς. καίεο δ᾽ ἕν 20 

τ᾽ ἐσθῆτι ϑεῶν καὶ ἀλείφατε πολλῷ καὶ μέλιτι γλυχερῷ, πολλοὶ Ó ἥρωες. ᾿Αχαιοὶ τεύχεσιν ἐῤῥώσαντο 
πυρὴν περικαιομένοιο πεζοί ϑ᾽ ἱππῆές τε, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὁρώρει. αὐτὰρ ἐπεὶ Ó δὲ φλὸξ ἤνυσεν 
"Hqaiorow , ἠῶϑεν δή τοι λέγομεν, τουτέστι συνήγομεν, λευκὰ ὀστέα, ᾿Αχιλλεῦ, οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ 

ἀλείφατι": δῶχε δὲ μήτηρ χρύσεον ἀμφιφορῆα, Διονύσοιο δὲ δῶρον φάσχ᾽ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ 

ΣΗφαίστοιο. τοῦτο μὲν διὰ τὸ ἐν πυρὶ τεχνικῶς κατειργάσϑαι; ἐκεῖνο δὲ διὰ τὸ ἐπιτετηδεῦϑαι ὑλποδέ- 50 

qe au oiyoy , εἰς ὃν ἀλληγορεῖται Διόνυσος. ἐν τούτῳ σοι χεῖται λευκὰ ὀστέα, φαίδιμ᾽ ᾿ἀχιλλεῦ, μίγδα 

'ὅο δὲ Πατρόκλοιο, χωρὶς δ᾽ ᾿Αντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ᾿ἁπάντων ἄλλων. ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν ye 

ϑανόντα. διὸ καὶ ἀναμὶξ μὲν ἔκειτο τὰ Πατρόκλου xoi ᾿Αχιλλέως ὀστέα: συγχεχυμένα , ἰδίᾳ δὲ συμπαρέ- 

χειντο τὰ τοῦ ᾿Αντιλόχου. ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δὲ μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον χεύαμεν ᾿Αργείων ἱερὸς στρατὸς 
αἰχμητάων ἀκτῇ ἐπὶ προὐχούσῃ ἐπὶ πλατεῖ Ελλησπόντῳ, τῷ δηλουμένῳ ἐν ᾿]λιάδι, ὡς ἂν τηλεφανὴς 

ἐχ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴης διὰ τοῦ τάφου; oi νῦν γεγάασι καὶ οἱ μετόπισϑεν ἔσονται. μήτηρ δ᾽ αἰτή- 

σασα ϑεοὺς περιχαλλέ᾽ ἄεϑλα ϑῆχε μέσῳ ἐν ἀγῶνι ἀριστήεσσιν ᾿“Ιχαιῶν. ὃν δὴ ἀγῶνα ἐξαίρων ἐπαινε- 

τικῶς ἐπάγει" ἤδη μὲν πολέων τάφῳ ἀνδρῶν ἀντεβόλησας ἡρώων, ὅτε ἄν ποτὲ ἀποφϑιμένου βασιλῆος 

ζώνυνταί τε νέοι καὶ ἐπεντύνονται ἄεϑλα, ἤγουν εἰς ἀγῶνας ὁπλίζονται. ἀλλά γε κεῖνα μάλιστα ἰδὼν 
ϑυμῷ ἐτεϑήπεω ἢ ἐτεϑήπεας, οἷα ἐπὶ σοὶ χατέϑηκε μήτηρ περικαλλέ ἄεϑλα, “μάλα γὰρ φίλος nodo áo 

ϑεῷ. ὡς σὺ uiv οὐδὲ ϑανὼν ὄνομα ὥλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ πάντας ἐπ᾿ ἀνϑρώπους κλέος ἔσσεται ἐσϑλὸν, 

4o ᾿Αχιλλεῦ. αὐτὰρ ἐμοὶ τί τόδ᾽ ἦδος, ἤγουν ἡδονὴ καὶ ὄνησις, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσα, τουτέστι κατειρ- 

.γασάμην ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ κεῖται. ἐν νόστῳ γάρ μοι’ Ζεὺς μήσατο λυγρὸν ὄλεθρον «Αἠγίσϑου ὑπὸ χερσὶ 

καὶ: οὐλομένης ἀλόχοιο, καϑὰ καὶ προϊστόρηται.: τοιαῦτα καὶ τὰ περὶ ᾿Αχιλλέως ἀφελῶς προηγμέναν, 

ἤδη. δὲ καὶ εὐτελῶς, καὶ τῆς μὲν Ὁμηρικῆς μεγαλονοίας ovx ἄξια, προσώπων δὲ ποιότητι πρέποντα, 

οὔτε χαιρόντων καὶ ἐν σχιαῖς εἰδώλων σωζόντων τὴν λογικότητα. ἔχει δὲ ὅμως ὃ λόγος ἱστορίας φίλας 

τῷ ποιητῇ καὶ λαλεῖ τι ὧν ἐνέλειμεν ἡ ̓ Ιλιὰς, τὰ χατὰ τὸν ϑάνατον δηλαδὴ τοῦ «Αχιλλέως, εἰ καὶ 
ἀτόνως γέγραπται καὶ ἐπελευστικῶς χαὶ ὡς οὐχ ἂν ὃν ᾿Ιλιάδιε πεποίηκεν Ὅμηρος. μεγαλοπρέπη yap ex 
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τὰ πάντα καὶ ὄντως ἡρωΐχά. καὶ ἴσως πάνυ φιλοτιμησάμενος κατὰ τὸν ἐκεῖ ἐπιτάφιον ὃ ποιητὴς ὥκνη- 
ctv ἐνταῦϑα ἐγχειρῆσαι ποιῆσαί τι ὅμοιον, ἴσως μὲν ἵνα μὴ καὶ ἄκων εἰς ἀκαίρους ταυτολογίας ἐμπέσῃ, 
ἔσως δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἐνταῦϑα κχρειττόνως φράσαι τὰ πράγματα ἤ περ ἐκεῖ. 0 δὲ τοῦ Νέστορος 824 

5o ἔπαινος καὶ ἡ τῆς Θέτιδος καὶ τῶν Νηρηΐδων ἔλευλσις καὶ αἱ τῶν ζῴων σφαγαὶ" καὶ τὸ περὶ eAdqarog: 
καὶ μέλιτος καὶ τὸ πολλοὺς περὶ τὴν τοῦ ᾿Αχιλλέως πυρὰν ᾿“ἡΙἰχαιοὺς ἥρωας τεύχεσι ῥώσασϑαι ἤτοι ἐῤῥω- 
μένως κινηϑῆναι καὶ τὰ κατὰ τὸν χρύσεον ἀμφιφορῆα καὶ ἡ περίοπτος τοῦ ᾿ἀχιλλέως τὐμβευσὶς ἐκ τῶν 
κατὰ τὴν ᾿Ιλιάδα σποράδην κειμένων ἐνταῦϑα εἰς ἕν εἵλκυσται. δοκεῖ δὲ ἡ πᾶσα κατὰ τὸν ᾿Δγαμέμνονα 
ἡϑοποιία ὑποκινηϑῆναι ἐκ τῆς κατὰ τὸν yii, οὗ nto οἰκτισαμένου τὸν βασιλέα iq' οἷς μηδὲν &mo- 
γήμενος ὧν περὶ Τροίαν ἔχαμε δεινότατα τέϑνηκεν ἐν τῇ πατρίδι, λαβὼν ἐκεῖϑεν ἀρχὴν μακαρίζει 
ὁ βασιλεὺς τὸν ᾿Ιχιλλέα ὡς ἐχ τοῦ ἐναντίου αὐτὸν ἀπονήμενον ἧς εἶχε τιμῆς χαὶ 'ϑανόντα ἐκεῖ εὐχλεῶς 10 
ἐν Τροίῃ ἑκὰς Apysog.  ( Vers. 62.) Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις καὶ ὅτι τὰς Μούσας εἰς ἐννεάδα ὁρίσας ὃ ποιὴ- 
τὴς ὅμως χαίρει καὶ οὕτω τῇ συνήϑει ἑνικῇ προσηγορίᾳ ἐπαγὼν τὸ, τοῖον γὰρ ἐπώρορε Μοῦσα, ὡς 
ταυτὸν ὃν ἑνικῶς τε δοῦσαν λόγῳ προσηγορικῷ καὶ Movoag πληϑυντικῶς εἰπεῖν. ἔνϑα καὶ τοὺς ἐπιτα- 
φίους οἴχτους καὶ μονῳδικοὺς διὰ τῶν Movaov. αἰνίττεται ὁ ποιητὴς , «t κοσμοῦσι τὴν τοῦ  Ayu.Aéog 

ταφὴν ὡς καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι τὴν τοῦ “Πρωϊχοῦ στρατηγοῦ. ἀοιδοῦ ϑρήνων ἔξαρχοι. «οὕτω γάρ πως ϑρηνῳδοὶ 
60 xai νῦν αἱ Δοῦσαι, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ; (Vers. 60.) ὀπὶ καλῇ, εἴτουν "ἀοιδῇ, ϑρήνεον" δι᾿ ἧς ἐρεϑυ- 

ζόμενοι ἄνϑρωποι οὐ δύνανται μένειν ἀδάκρυτοι. (Vers. 56.) Ἰστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ, ὄλβιε. ἹΤηλέος 
υἱὲ, ᾿Ιωνικῶς ἐκλίϑη τὸ Πηλέος" διὸ συστέλλει. τὴν. λήγουσαν" iy τοῖς ἀκριβεστέροις τῶν ἀντιγράφων. 
( Vers. 39.) “Στροφάλιγγα δὲ κονίης xci ἀἕλλης εἰπεῖν ταυτόν ἐστιν, ἐπεὶ καὶ τὸ στρέφειν xoà τὸ εἰλεῖν 
ὅμοια, ὧν τὸ μὲν τὴν στροφάλιγγα παράγει, τὸ δὲ τὴν ἄελλαν. (Vers. 44,) Χρόα δὲ καλὸν λέγει τὸν 30 
τοῦ véxvog ᾿αἰγιλλέως ἢ ὡς ποτὲ τοιοῦτον ὅτε δηλαδὴ ἔζη ἢ καὶ ὡς μετὰ ϑάνατον. τερατεύεταν γὰρ καὶ 
τοιαῦτα ἡ ποίησις ὡς δηλοῖ xal ἐπὶ τοῦ νεκροῦ Πατρύχλου τὸ, ἔμπεδος αὐτῷ ἔσται χρὼς ἢ καὶ ἀρείων. 

1954( Vers. 45.) ' Ev δὲ τῷ, "ὕδατι λιαρῷ καὶ ἀλείρατι, ἄλεοιφιαρ ἢ τὸ ἔλαιόν φησιν ἢ καὶ εἶδός" té ἀλείμμα- 
τος εὐώδους ἕτερον. (Vers. 52.) Ὁ δὲ τοῦ Νέστορος ἐνταῦϑα ἔπαινος παντὶ ἁρμόζει γέροντι συνετῷ. 
(Vers. 54,) Τὸ δὲ, ἴσχεσϑ᾽ ᾿Αργεῖοι μὴ φεύγετε χοῦροι ᾿Αχαιῶν, 2E" Ἰλιάδος παρείλκυσται καὶ αὐτό. 
( Vers. 47. 58.) Τὰς δὲ ᾿Νηρηΐδας παραφράζων ἀϑανάτας vt ἁλίας λέχει καὶ χούρας ἁλίοιο γέροντος 
τοῦ Νηρέως δηλαδή. ᾿Ενταῦϑα δὲ (críov ὅτι κοινῶς μὲν Νηρηΐδες πᾶσαι αἱ τοῦ Νηρέως ϑυγατέρες. 
παραδέδοται δὲ ἄλλως ὅτι ἐν ὑπομνήματι Βακχυλίδου τοῦ AvguoU διαφορὰ Νηρείδων «φέρεται καὶ 
“Νηρέως ϑυγατέρων οὕτως" εἰσὶν oi φασι διαφέρειν τὰς Νηρείδας τῶν τοῦ ᾿Νηρέως ϑυγατέρων, καὶ τὰς 
μὲν ἐκ Δωρίδος γνησίας αὐτοῦ ϑυγατέρας νομίζεσθαι, τὰς δὲ E ἄλλων κοινότερον Τγηρείδας καλεῖσϑιαι. So 
πιϑανὸν οὖν τὰς μὲν iz μιᾶς τῆς “ἰωρίδος γνησιωτέρας τῶν ἄλλων οὔσας Νηρέως ϑυγατέρας λέγεσθαι, 
Νηρείδας δὲ τὰς συνεισάχτους. Καὶ ὅρα ἐν τούτοις τὸ Νηρείδας κοινὸν ὃν ἢ καὶ ᾿“ττιχκόν" τὸ γὰρ 
ΝΝηρηΐδας ᾿Ιωνικώτερον ἐκ τῆς Νηρῆος ᾿Ιώνων γενικῆς. καὶ τοιάδε μὲν ταῦτα. ( ογ5.56.}. Ἐν δὲ τῷ, 

10 παιδὸς ἀντιόωσαν, σημείωσαι τὴν λέξιν ὡς φιαλνερῶς τὸ μετέχειν ἁπλῶς δηλοῦσαν καὶ ἄντην γίνεσϑαι. 
(Vers. 63.) Περὶ δὲ τοῦ ἑπτακαίδεκα καὶ τοῦ, νύχτας τε καὶ ἤμαρ οὐ μὴν ἤματα, προδεδήλωται. (Vers. 65.) 
TO δὲ, ἔδομεν πυρὶ. περίφρασίς ἐστι τοῦ ἐκαύσαμεν. ἔχει δέ τι καινὸν ἐνταῦϑα τὸ πυρὶ οὐδέτερον ὡς 
λεχϑὲν κοινότερον" ἄλλως γὰρ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἡ πυρὰ χυριολέχτεῖται., ὡς δηλοῖ καὶ τὸ, ( Vers, 69.) 
ἐῤῥώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο. (Vers. 67.) "Ead rre δὲ ϑεῶν λέγει τὰ μυϑιχῶς ἄμβροτα εἵματα 
τὰ ἀνωτέρω ῥηθέντα, καλά τινα ὡς εἰχὸς ὄντα καὶ βασιλικὰ καὶ διατοῦτο ἐπικηρυσσόμενα ϑείᾳ κλη- 

σει. (Vers. 68.) Ὅτι δὲ τὸ μέλι καὶ νεχρικὸν ἐδόκει μείλιγμα εἶναι,. δηλοῦσι, πολλοί. (Vers. 71.) 4o 
Τὸ δὲ, ἤνυσε φλὸξ; ἀντὶ τοῦ ἔχαυσεν, ἐτελείωσε: λέξις δὲ αὕτη οὐ ποιητικὴ μὲν, καιριωτάτῃ δέ, 
(V ers, 72. 76. 94.) Τὸ δὲ MAR, ττρὶς ῥηθὲν ἐν τέλει στίχων, ἢ πρὸς ϑαῦμα "κεῖται ἢ πρὸς στιχικὴν 
ἁπλῶς ἀναπλήρωσιν. ( Vers.78.) Τὸ δὲ ἐν ἀκράτῳ οἴνῳ καὶ ἀλείφατι" τουτέστιν ἐλαίῳ ἢ ἄλλως ἀλοιφῇ 
τινὶ λίπους τὰ ὀστᾶ τῶν τεϑνεώτων τίϑεσϑθαι σόφισμα ἦν τοῦ παραμένε:» αὐτὼ: εἰς ΠΌΤ: 
( Vers. 74.) Τὸν δὲ ῥηθέντα χρύσεον ἀμφιφορῆα συλλογιστέον οἷος ἂν ἣν τὸ μέγεϑος εἰ τριῶν ἀριστέων 
ὀστᾷ ἐδέξατο. (Vers. 77.) Τὸ δὲ μίγδα 2x τοῦ μίγδην μεταπέπλασται, ὡς ἐκ τοῦ χρύβδην xai κύβδην 
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τὸ χρύβδα καὶ κύβδα παρὰ TQ κωμιχῷ. ( Vers, 81.)  Ie*oüy δὲ στρατὸν λέγει τὸν Ελληνιχὸν, ὡς ὑπὲρ 20 
ἀρετῆς τολυπεύσαντα τὸν δεχαετῆ ἐκεῖνον πόλεμον. (Vers. 82.) ᾿ἀκτὴ δὲ προὔχουσα ἡ αὐτὴ ἂν εἴη 
τῇ προβλῆτι ἀκτῇ, περὶ ἧς εἴρηται ἀλλαχοῦ. ( Vers.89.) Τὸ δὲ ζώνυνται ὡς ἀπὸ μέρους τοῦ πλείονος 
εἴληπται" ἡνιόχοι μὲν γὰρ καὶ τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ καὶ δισχοβόλοι ζώνυνται, δρομεῖς δὲ καὶ παλαισταὶ 
γυμνοὶ ἀϑλοῦσι. (Vers. 90.) Τὸ δὲ, ἐτεϑήπεαᾳ ἤγουν ἐθαύμασα ϑυμῷ, δηλοῖ μὲν τὸ χατὰ ψυχὴν 
ϑάμβος, οὐ μὴν τὸ κατὰ λόγον προφοριχόν. γράφεται δὲ καὶ ἐτεϑήπεας ἐν δευτέρῳ προσώπῳ, ὥς περ 
χαὶ ἀνωτέρω αὐτοῦ τὸ ἀντεβόλησας, ἵνα λέγῃ ὃ βασιλεὺς τῷ iA, ὅτε πολλοῖς μὲν τάφοις περιέτυχες 
χαὶ ἀγῶσιν, ἰδὼν δ᾽ ἂν ἐκεῖνα τὰ κατὰ σὲ μάλιστα ἐθαύμασας ἄν. ἔτι γράφεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐτεϑήπεο 
καὶ σημαίνει τὸ αὐτὸ ἤγουν τὸ ἐθαύμασας. καὶ ἔστιν ἡ τοιαύτη γραφὴ Δωρικὴ Συρακουσία, ἔνϑα 

1o σύνηϑες τὸν παρακείμενον μετάγειν. εἰς ἐνεστῶτα ἐκ τοῦ πέπληγα γοῦν καὶ πέφυχα, πεπλήγω xc 
πεφύχω φασὶν οἱ ἐκεῖ, ὥστε οὕτω καὶ ἐκ τοῦ τέϑηπα τεϑήπω γίνεται. Τωρικῶς, οὗ παϑητικὸς ἐτεϑη- 

πόμην ἐτεϑήπου καὶ levy διαλύσει ἐτεϑήπεο. τὸ μέντοι ἐτεϑήπεα χαὶ ἐτεϑήπεας χοινοῦ ὑπερσυντε- 
λίχου μεταποίησίς ἐστιν ᾿Ιωνιχή" ὡς ydQ τὸ. ἐτετύφειν ἐτελτύφεις, ἐτετύφεα καὶ ἐτετύφεας οἱ ἤ]ωνες 30 

825 λέγουσιν, οὕτω καὶ τὸ ἐτεϑήπειν ἐτεϑήπεις, ἐτεϑήπεα ἐτεϑήπεας. (Vers. 93.) Τὸ δὲ, ὡς σὺ μὲν οὐδὲ 
ϑανὼν ὄνομα ὥλεσας καὶ ἑξῆς, φράσις ἐστὶν εὐχλείας τῆς μετὰ ϑάνατον. (Vers. 102 — 119.) Ὅτε 
παρεισοδιάζων εὐμεϑόδως ὃ ποιητὴς τῇ ἐνταῦϑα μικρᾷ δευτέρᾳ vezvig ἱστορίαν παλαιοτέραν τῶν Τρωΐ- 
χῶν, πῶς δηλαδὴ Οδυσσεὺς εἰς Τροίαν ἔπλευσε, καὶ ἅμα καὶ μνήμην ἐπιτηδείως καὶ ἀνακχεφαλαίωσιν 
τῶν χατὰ τοὺς μνηστῆρας ποιούμενος, ἤγουν ὧν ἐποίησαν χαὶ ὧν ἔπαϑον, πλάττει ὡς Δμφιμέδων JqO«- 

χήσιος μνηστὴρ ξένος 5v 4γαμέμνονι, γνωρισϑεὶς ὅτε εἰς. "᾿Ιϑάκην κατῆλθε καὶ ἐπεξενώϑη τοῖς τοῦ 4o 
20 ugiuéóovrog ὀτρυνέων Ὀδυσῆα σὺν Μενελάῳ εἰς ἤϊλιον ἕπεσϑαι, ὅτε φησὶ μηνὶ οὔλῳ τουτέστιν ὅλῳ 

xal ἀχεραίῳ σπουδῇ παραπείσαντες Ὀδυσσέα, τουτέστι μόλις ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη. ὥκνει γὰρ τὸν 

πόλεμον διὰ τὸ μέγεθός φασι τοῦ κινδύνου χαὶ τὸ τῆς μάχης δυσχατόρϑωτον᾽ χαϑὰ καὶ ὁ λαμπρὸς 
«Δκφιάρᾳος μόλις ἐπείσϑη ταῖς Θήβαις ἐπιστρατεῦσαι: καὶ Ads δὲ ομοίως τῇ Tooig. ὃ xci 

ἀνδρεῖος χαὶ καλός. οὕτω τοίνυν μηνὶ οὔλῳ τὸν Ὀδυσσέα πείσαντές, φησιν, émeonoopuzv πόντον. 50 

(Vers. 106.) τοῦτον οὖν τὸν ᾿Δμφιμέδοντα ἰδὼν ἐν Διδου καταχϑέντα νῦν 0 Δγαμέμνων ἐρωτᾷ πλα- 

σματιχῶς ὡς ἐν ἡϑοποιίᾳ καὶ τοῦτο" τί παϑόντες ἐρέμνην γαῖαν ἔδυτε πάντες κεκριμένοι καὶ ὁμήλικες; 
οὐδ᾽ ἂν ἄλλος κρινάμενος λέξαιτο κατὰ πτόλιν ἄνδρας ἀρίστους. ἔπαινος δὲ ταῦτα ἐχκρίτων καὶ ἐπι- 
λέχκτων νέων. εἶτα ἐρωτήσας πέντε στίχους καϑεξῆς (Vers. 109— 11 3.) ἀπαραποιήτως oUg ἐν τῇ σου χη 

γεχκυίᾳ τὸν Ὀδυσσέα ἠρώτησε περὶ τοῦ ἢ κατὰ τὴν ϑάλασσαν ἔπαϑεν ἢ περὶ χέρσον ληϊζόμενος. 

So ( Vers. 115.) xai εἰπὼν, 3j οὐ μέμνῃ ὅτε ἐκεῖσε, ἤγουν εἰς ̓ Ιϑάκην, καϊτῆλθον, ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ ἀπαι- θο 

826 τήσας ἀπόκρισιν ἀκούει ἐκ τοῦ ᾿Αμφιμέδοντος ἱστορικῶς, ὅτι τε ( Vers. 122.) μέμνημαι τάδε πάντα, 
συνταχϑέντος νῦν ἀρχαϊκῶς τοῦ μέμνημαι μετὰ αἰτιατικῆς; καὶ μετὰ τοῦτο ἀφήγησιν μανϑάνει δηλοῦ- 

σαν τί παϑόντες οἱ τηλικοῦτοι ἤἦλϑον πρὸ ὥρας “ὑπὸ γῆν. (Vers. 128 — 148.) zai πρῶτος ἀφηγεῖ-1 985 
ται τὰ κατὰ τὸν ἱστὸν, καὶ ὡς τρίετες μὲν ἔληϑε δόλῳ ἡ Πηνελόπη καὶ ἔπειϑε τοὺς ᾿ΑΙχαιοῦς" eg δὲ 

τὸ ἑξῆς ἐφευρέϑη τεχνωμένη δόλον. καὶ ὡς τὸ μὲν ἐξετέλεσεν ὑπ᾿ ἀνάγκης. ἐπεὶ δὲ φᾶρος ἔδειξεν ὑφῃ- 
νασα μέχαν ἱστὸν πλύνασα, ἠελίῳ ἐναλίγκιον ἠὲ σελήνῃ, (Vers. τάρ sqq.) xoi τότε ᾿Οδυσῆα κακὸς 

ποϑὲν ἤγαγε δαίμων ἀγροῦ ἐπ᾿ ἐσχατιὴν, ὅϑι, δώματα ναῖε συβώτης. ἔνϑα ἡλϑὲ φίλος υἱὸς θδυσῆος 

ϑείοιο ἐκ Πύλου διεκφυγὼν μνηστῆρας (Vers. 153.) ϑάνατον κακὸν ἀρτύνοντας, "τουτέστιν ἀρτύον- 10 

τας, εὐτρεπίζοντας. καὶ Τηλέμαχος μὲν πρόσϑεν ἡγεμόνευε, συβώτης δὲ ὕστερον ἢγὲ κακὰ χροὶ, cista 

4o ἔχοντα, καὶ ἑξῆς ὥς που προεγράφη. καὶ ἡμῶν μέν, φησιν, οὐδεὶς ἐδύνατο γνῶναι αὐτὸν ἐξαπίνης 

προφανέντα, οὐδ᾽ οἱ προγενέστεροι ἦσαν, (Vers. 161.) «AX ἔπεσί τε κακοῖσιν ἐνίσσομεν , τουτέστιν 

ἐχακολογοῦμεν, ἠδὲ βολῇσιν, τουτέστι βολαῖς ταῖς διὰ ὀστῶν καὶ ξύλων. ὃ δὲ τέως μὲν ἐτόλμα βαλλο- 
μένος καὶ ἐνιασσόμενος τετληότι ϑυμῷ" ἀλλ ὅτε δή μιν ἔγειρε ϑεοῦ γόος, σὺν μὲν Τηλεμάχῳ περικαλλέα 

τεύχε ἀείρας ἐς ϑάλαμον κατέϑηϊκε καὶ ( Vers. 166,) ἐχλήϊσσεν ὀχῆας, τουτέστι μοχλοὺς τρια τε τής 30 

γυναικωνίτιδος) καὶ τοὺς περὶ eim αὐλήν. ὃ δὲ πολυκερδείῃσι, τουτέστι κερδαλεότητι, καὶ δόλοις, 

ἄνωγε τὴν γυναῖχα τόξον μνηστῆρσι ϑεῖναι γρλιόν τε σίδηρον, τὸν προῤῥηἹθέντα τοὺς δώδεχα 

1-9 
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δηλαδὴ πελέχεας, ( Vers. 169.) ἡμῖν αἰνομόροισιν ἀέϑλια καὶ φόνου ἀρχήν. ἔνϑα ὃ τἄλλὰ πρὸς à». 897 
ϑειαν εἰπὼν Augiuédov ὑποψεύδεται" οὐ γὰρ χαϑὰ τὸ εἴδωλον τὴν τοῦ τόξου ϑέσιν οἴεται πολυχερ- 
δείαις Ὀδυσσέως γενέσϑαι, οὕτω καὶ τἀληϑὲς εἰς τὸ πᾶν ἔχει, ἀλλ᾿ ἐβουλεύσατο μὲν αὐτὸ ἡ Πηνελόπη 

80 “πρώτη, ἐπέκρινε 0? ᾿Οδυσσεύς, ὁ δ᾽ uquuédur ἀναχεφαλαιούμενος καὶ τὰ ἑξῆς φησίν" οὐδέ τις ἡμῶν 
δύνατο κρατεροῖο βιοῖο νευρὴν ἐντανύσαι, (Vers. 171.) πολλὸν δ᾽ ἐπιδεύξες Tusv , ἤγουν ὕστεροι ἀπὸ 
τοῦ δεύω, ἐξ οὗ ὃ δεύτερος καὶ Ó δεύτατος. ἐν ἄλλοις δὲ καὶ τὸν ἐπιδεῆ, 0 ἐστι χρήζοντα, ἡ λέξις 
δηλοῖ, ὡς καὶ ἐν τῷ; τά τ᾽ ἔλδεται ὕς κεν ἐπιδεύης. GAX ὅτε, quoi, χεῖρας ἐκείνου ἵκανε τόξον, ἡμεῖς 
μὲν πάντες ὁμοχλέομεν ἐπέεσσι κωλύοντες τὴν Ov Εὐμαίου δύσιν τοῦ τόξου. Τηλέμαχος δὲ μόνος ἐπὸ- 

4o τρύνων ἐχέλευσεν. ὃ δὲ δεξάμενος δηϊδίως ἐτάνυ"σε βιόν" στῆ δ᾽ ἂρ ἐπ᾿ οὐδὸν (Ov , ταχέας δ᾽ ἐχχεύατ᾽ 
ὀϊστοὺς δεινὸν παπταίνων, βάλε δ᾽ ̓ Αντίνοον βασιλῆα. αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλοις ἐξίει θέλεα στονόεντα, τοὶ 10 
δ᾽ ἀγχηστῖνοι ἔπιπτον. (Vers. 182.) γνωτὸν δ᾽ ἢν ὅτι ϑεὸς αὐτοῖς ἐπιτάῤῥοθος ἦεν, ὃ δὴ ϑείαν ἐπι: 
κουρίαν δηλοῖ. αὐτίχα γάρ, φησι, κατὰ δώματα οἱ ἀμφὶ τὸν Ὀδυσσέα ἐπισπόμενοι, ἤγουν ἐπαϊζολοῦ: 
ϑοῦντες, μένεϊ GqiQ, ἤγουν ἰδίᾳ δυνάμει ἡ χτεῖνον ἐπιστροφάδην zal ἑξῆς ὡς mpó τούτων διεσχεύασται.. 
καὶ οὕτω μὲν ὃ τῆς ἠϑοποιίας ᾿Δἀμφιμέδων, προσϑεὶς χαὶ ὅτι. ὡς ἡμεῖς ἀπωλόμεϑα, ὧν ἔτι χαὶ νῦν 

50 σώμαλτ᾽ ἀκηδέα κεῖται ἐκεῖ" oU γάρ πω ἴσασι φίλοι, oi ἀπονίψαντες μέλανα βρότον ἐξ ὠτειλέων κατα- 
ϑέμενοι γοάοιεν" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων, τὸ ἀπονιφϑῆναι δηλαδὴ καὶ κλαυϑῆναι, ἀκολούϑως 
δὲ πάντως καὶ ταφῆναι. (Vers. 192.) χαίρει δὴ ἐπὶ τούτοις ἣ τοῦ ᾿4τρείδου ψυχὴ καὶ φησὶν ἡϑοποιη- 
τικῶς" ὕλβιε “Παέρταο mut πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, ἢ ἄρα σὺν μεγάλῃ ἀρετῇ;, τουτέστιν εὐτυχίᾳ, εὐδαιξ 
μονίᾳ, ἐκτήσω ἄχοιτιν. ὃ σαφέστερον ἑρμηνεύων ἐπάγει" ὡς ἀγαθαὶ φρένες ἦσαν ἐχέφρονι ΠΠ|ηγελοΞ 

θο πείῃ" ὡς εὖ μέμνηται ἀνδρὸς Ζουριδίου" (Vers. 196. sqq.) τῷ οἱ χλέος oU πολτ᾽ ὀλεῖται ἧς ἀρετῆς, 20 
τῆς φρονήσεως καὶ σωφροσύνης δηλονότι. τεύξει δ᾽ ἐπιχϑονίοισιν ἀοιδὴν αὐτῇ ϑεὸς χαρίἑσσαν. οὐχ᾽ 
ὡς Τυνδαρέου κούρη κακὰ μήσατο ἔργα κουρίδιον χτείνασα πόσιν" στυγερὴ δὲ ἀοιδὴ ἔσσετ᾽ im ἀνϑρώ- 

1ϑδθπους, χαλεπὴν δέ τε φῆμιν ὕπασσε ϑηλυτέρῃσι γυναι" ξὶ καὶ d mio ἂν εὐεργὸς ἔησιν, ἤγουν εἰς παρά- 
δειγμα κεῖται ψόγου, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη, οὐ μόνον τοῖς ψέγουσι τὰς ἐπ᾿ ἀληϑείᾳ φαύλας γυναῖ- 
κας, ἀλλὰ χαὶ εἴ τίς φιλάπεχϑημόνως ἀγαϑὴν γυναῖχα ψέξαι βούλοιτο. Ὁμήρου δὲ καὶ ταῦτα δεξιότης, 
τόπους τινὰς πολλαχοῦ παῤαδιδόντος τεχνικῶς ψψόγων TE χαὶ ἐπαίνων τοῖς δμιληταῖς. καὶ οὕτω μὲν εἰς 
ἔπαινον ἸΤηνελόπης ἐνταῦϑα τὰ τῆς νεχυίὰς ταύτης περαίνεται διὰ μέσου τοῦ βασιλέως, ὃς χαὶ ἐν τῇ 

10 πρώτῃ καὶ μεγάλῃ γνεχυίᾳ "τὸν Ὀδυσσέα ἐϑάῤῥυνεν ὡς μηδὲν πεισόμενον χαχὸν ἐκ τῆς Πηνελόπης ὡς 
ἀγαϑῆς γυναικός. ( Vers. 118.) Ἰστέον δὲ ὅτε Ὅμηρος μὲν οὐκ ἀναγκαστὸν τῷ Ὀδυσσεῖ γενέσϑαι ioro- 
ρεῖ τὸν εἰς Ἴλιον πλοῦν, εἰς. ὃν ἄμφω οἱ βασιλεῖς ἥχουσιν ot. βιασόμενδι, ἀλλ᾽ ὀτρύνοντες καὶ σπουδὴ 3o 
παραπείσοντες συμπλεῦσαι εἰς "Ἴλιον" μηνὶ γὰρ οὔλῳ κατειργάσαντο διὰ πειϑοῦς ἐκεῖνον, οἷα κατὰ 
σύνεσιν 3j καὶ ἐκ μαντείας εἰδότα τὸ τῆς Τρωϊχῆς μάχης δυδαπὸτέλέστον. εἶ δὲ καὶ οἱ μεταγενέστεροὶ 

30 δειλίαν κατηγοροῦσι τοῦ ἥρωος χαὶ προσποίητον μανίαν ϑρυλοῦσι καὶ τὴν ἀνομοειδὴ συ" ζυγίαν τῶν 
ζῴων προσιστοροῦσιν, ἣν ζεύξας μετεχειρίσϑη τὸ ἄροτρον, χαὶ τὸν ὑπὸ Παλαμήδους προφέρουσιν 
ἔλεγχον διὰ τοῦ βρεφυλλίου παιδὸς Τηλεμέχου χαὶ ἄκοντά φασιν εἰς Τροίαν στρατεύσασθϑαι, λεγέτω- 
σαν & βούλονται" oi 7:0 οὐ μόνον τοῦ ᾿Οδυσσέως τοιαῦτα χαταγράφουσιν, ἀλλὰ xci τὸν ApuALÉG τῇ 
γυναιχωνίτιδι πάραβύουσι, καὶ χεῤκίδα Ζ)ειρίσαντες πρὸς ἱστουρῤγίαν τὰς 'χεῖρας γυμνάζουσι, καὶ due 

ΤΙαλαμήδους ἐχῴήναντες χαὶ αὐτὸν ἄγουσιν εἰς Τροίαν ἐλ χιστον" ὧν οὐδὲν Ὅμηρος ἱστορεῖ, ὧς χαὶ 
ἢ Ἰλιὰς δηλοῖ, ἔνϑα οὐ φαίνεται οὐδὲ τῷ ᾿“χιλλεῖ κατ᾽ ἀνάγχὴν γενέσϑιι δ᾽ εἰς τὴν Jor πλοῦς. 
καὶ Σοφοχλῆς δὲ διὰ τοῦ Τεύχρου τὸν Ai«vra ἑωυτοῦ φησὶν ἄρχειν χαὶ οὐχ ὑπὸ τὴν ἀνάγκην τοῦ σχή- 828 
"roov κεῖσϑαι τῶν βασιλέων. (ers. 106.) ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι ταυτὸν μέλαιναν γῆν εἰπεῖν καὶ ἐρεμγὴν 

βϑογαῖαν, Χὼς iv τοῖς ῥηθεῖσι χεῖται. — (Vers. 107.) 'Κεχριμένοι δὲ οἱ ἐπιλὲλεγμένοι" διὸ χαὶ ἐπήγαγε 
παραϑείς" οὐδ᾽ ἄν ἄλλως (Ners: 108.) χρινάμενος. λέξαϊτο, ἤγουν διακρίνας ἐπιλέξαιτο. λείπει δὲ ἐν 
τῷ διακρίνας εὐθεῖα, vc λέγῃ Utt οὐδ᾽ ἂν ἄλλως τὶς διακρίνας λέξαϊτο. 3 vet ἑτέρως εἰπεῖν, οὐδ᾽ ἂν 
ἄλλως λέξαιτὸ εἴ Ti χρίνοι; εἶ ἢ ἄρδὰ τὸ ἄλλος εἴη Qvrünympie- τότε γὰρ ἀνελλιπῶς ἔχει δ᾽ λόγοι 
δῆλον δὲ ὡς ταυτὸν κρῖναι καὶ λέξασθαι" ἀφ᾽ ὧν τοῦ μὲν 0 ἔχκζιτος, τοῦ δὲ οἱ παρ᾿ Εὔριπίδῃ λεάτοὶ 
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νεανίαι» xoi ὃ ἐπίλεχτος χαὶ Ó λογὰς καὶ ἐπιλέγδην. ἐπίῤῥημα. ( Vers. 115.) Τὸ δὲ, ἐκεῖσε κατῆλθον, 

ἢ ἀντὶ τοῦ ἐνελιμενίσϑην , ὡς πολλαχοῦ ἐῤῥέϑη;, ἢ ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς n^ ϑον. ᾿Αττικοὶ μέντοι καὶ τὸ τὸν 

φυγάδα εἰς τὴν πατρίδα γοστῆσαι κατελϑεῖν λέγουσιν, ἐπεὶ καὶ ἡ πατρὶς ἑκάστοις οἷά τις λιμήν ἐ ἐστιν, 
(Vers, 116.) Τὸ δὲ, σὺν Μενελάῳ, σχῆμά τι ἀμφιβολίας ἐ ἐμφαῖνον λέγει ἃ ὅμως oU ὅτι καὶ τὸν Mevé- 
λαον ὥτρυνεν εἰς μάχην ὃ βασιλεὺς, ἀλλ ὅτι κατῆλθεν εἰς ᾿Ιϑάκην σὺν Μενελάῳ, ἢ καὶ ὅτι χαὶ αὐτὸς 

χαὶ ὃ MevíA«og τὸν ᾿Οδυσσέα ὥτρυνον. (Vers. 147.) T0 02, φᾶρος ἔδειξεν, ἀντὶ τοῦ, ἡλίῳ ἔφηνεν, 
εἰς φῶς ἤγαγεν. “Ιστὸς δὲ κυρίως μὲν ἐργαλεῖον ὑφαντικὸν ὁμώνυμον τῷ τοῦ πλοίου ἱστῷ παρὰ τὸ ἵστα- 
σθαι. νῦν δὲ ἐπὶ ὑφάσματος ἡ λέξις κεῖσθαι δοκεῖ, ὡς δηλοῖ τὸ, ὑφήνασα u£*yev ἱστὸν, οὗ μέρος áo 
τὸ φᾶρος, εἰ μὴ ἄρα ταυτὸν ἐνταῦϑα φᾶρος χαὶ μέγας ἱστός. (Vers. 348.) Τὸ δὲ πλύνειν, 0 νῦν ἐπὶ 

10 λινέου φάρους ἐῤῥέϑη, “γναφεύειν 7 κναφεύειν ἐπὶ τῶν ἐριωδῶν λέγεται. Τὸ δὲ ῥηθὲν φᾶρος καὶ σπεῖρον 

ἐν τοῖς πρὸ τούτων ὠνόμασται. Ὅρα δὲ ὃ ὅτι καὶ νῦν ἐν τῷ τοῦ (φάρους ἐπαίνῳ προηγεῖται ὃ πρὸς ἥλιον 
εἰχασμὸς τοῦ πρὸς τὴν σελήνην" ἠελίῳ ydo φησιν BvédMyxtoy 13 σελήνῃ, καϑ' ὁμοιότητα τοῦ, ὥς Tt γὰρ 

ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης. ( Vers. 150.) Τὸ δὲ, ὅϑιε δώματα ναῖε συβώτης, παρῳδήϑη ex τοῦ, ὅϑι 
δώματα ναῖε Θυέστης. ( Vers. 161.) Τὸ δὲ ἐνίσσειν ὡς ταπολλὰ ἐνίπτειν λέγεται, ἐξ οὗ καὶ Eve μέλλων 
καὶ τὸ ἠνίπαπε καὶ ἡ ἐνιπή. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ ὅτι διχῶς τὸ ἐνίσσειν, λόγοις τε καὶ πληγαῖς, εἰ μὴ ἄρα 
ἔν τῷ βολῇσι προσυπακουστέον ἀνάλογον ῥῆμα, οἷον τὸ ἐβάλλομεν ἢ ἐπλήττομεν ἢ τι τοιοῦτον, ὅποῖα 
x«i ἄλλα ποιεῖν εἴωϑεν ἡ Ὅμηρος. ( Vers.162.) Τὸ δὲ, ἐτόλμα τετληότι ϑυμῷ, ταυτὸν τῷ ἐκαρτέρεν 
καὶ ὑπέμενε. παρὰ δὲ τοῖς ὕστερον ἡ τόλμα εἶδός τε ϑαρσαλεύότητος. (Vers. 167. ) ἯΙ δὲ πολυκερδείη 

δμοίως τῷ ἐλεγχείη χαὶ eye] τὴν διὰ διφϑόγγου ἔχεν παραλήγουσαν ὡς ἀπὸ τοῦ κέρδεος. (Vers. 170.) 

20 Τὸ δὲ, οὐδέ τις ἡμῶν, ταυτόν ἐστι τῷ, ἡμῶν οὐδεὶς, ὃ um εἴρηται: (να. 184.) ᾿Επιστοφάδην 
δὲ ὡς ἐν ᾿Ιλιάδι καὶ πρὸ ὀλίγων τὸ ἐπιστρεπτικῶς, ἤγουν ὧδε "καὶ ἐχεῖ, καὶ ὡς εἰπεῖν, χύχλωϑεν ἢ πάν- 5o 

τοϑεν. (Vers. 187.) ' Ev δὲ τῷ, σώματα ἀκηδέα, σώματα μὲν τὰ γεκριμιαῖα συνήϑως φησὶν» ἀκηδέα 
δὲ τὰ ἀτημέλητα" πρὸς ὅ meo ὁμοιότητά τινα ἔχει καὶ τὰ δυσχηδέω, 3j καὶ ἄλλως ἀχηδέα τὰ ἀκήδε vra. 

( Vers. 189.) Μέλανα δὲ βρότον λέγει ὡς εἴ πὲρ εἶπε μέλαν αἷμα" βρότος γὰρ κυρίως ὁ ἐξ αἵματος 
μολυσμὸς, οὐχ ἁπλῶς μέντοι αἵματος ἀλλὰ βροτέου, 0 ἐστιν ἀνϑρωπίνου" ὃς δὴ βρότος καὶ βαρύνεται 
πρὸς διαστολὴν τοῦ βροτὸς τοῦ κατ ᾿ἄνϑρωπον. οὕτω xci καχὸς μὲν τὸ ἐπίϑετον ὀξυτόνως, Κάχος δὲ 

ἐν βαρυτονήσει λῃστὴς "derivog , ὃν ἀνεῖλεν ᾿Ηρακλῆς. πολλὰ δὲ τοιαῦτα καὶ ἕτερα. "Ev δὲ τῷ, ἐξ 

ὠτειλέων. γενικώτερον εἴρηται ἡ ὠτειλὴ, τάς τε πόῤῥωθεν δηλοῦσα βολὰς χαὶ τὰς ἐγγύϑεν πλ ἐς: 

( Vers. 195.) “Σημείωσαι δ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὸ, ὡς εὺ μέμνητ᾽ ᾿Οδυσῆος" μετὰ γενικῆς γὰρ συντέτακταν 

3o τὸ μέμνηται, οὐ μὴν χατὰ τὸ, μέμνημαι τάδε πάντα, ὃ ἀνωτέρω (Vers. 122.) κεῖται. ( Vers. 197.) 

Εν δὲ τῷ, τεύξει ἐπιχϑονίοισιν Senes ἐπὶ ἀγαϑοῦ νοητέον τὴν ἀοιδὴν , ὡς “δηλοῖ ἐπαχϑὲν τὸ χαρίεσ- 

σαν" ΘΠ λοι δὲ χαὶ ἐκ τῶν ἐφεξ Bie; iv oig ἐξ ἐναντίου ἔφη ὡς ἡ Κλ ὑταιμνήστρα στυγερὴ ἀοιδὴ τοῖς 

μετὰ ταῦτα ἔσσεται, ὥστε καὶ τὸ ἐκ τούτων ὃ ἀοίδιμος μέση λέξις κυρίως ἐστίν. (Vers. 1 99. ) Ὁ δὲ Τυν- 

δάρεος εἰ xol παρὰ τοῖς ὕστερον "ἐκτείνει τὴν λήγουσαν ᾿Αττικῶς, ἀλλὰ παρὰ τῷ ποιητῇ χοινῶς χλίνε- 60 

ται ὡς δηλοῖ τὸ, Τυνδαρέου xovg. οὕτω καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι “Πηνελέοιο φησὶν ἄνακτος, ὃν Πηνέλεων ἕν 

ἐχτάσει τῆς ληγούσης φασὶν οἱ ᾿Δττικοίἔ. (εγ8. 201. ) Ἐν δὲ τῷ, χαλεπὴν φῆμιν ὕπασσε, φανερῶς 

1 φῆμις ἐστὶν ᾿Ιωνικῶς χαϑὰ καὶ ἀλλαχοῦ" δακτύλου γὰρ νῦν ἐστὶ παραλήγουσα ἧ τῆς αἰτιατικῆς ταύ- 

fis λήγουσα. ταυτὸν δὲ πάντως ἐνταῦϑα ἢ στυγερὴ ἀοιδὴ καὶ ἢ χαλεπὴ φῆμις, ὥς πὲρ ἀνωτέρω ταυτά 

εἶσι τὸ, κλέος ἀρετῆς, χαὶ τὸ, ἀοιδὴ eius: ν Τούτων δὲ οὕτω προεχτιϑεμένων καὶ ἐγνωσμένων 

4o ἤγουν τοῦ ψυχοπομπὸν ἐνταῦϑα τὸν ᾿Ερμῆν πὲ "πλάσϑαι, τῆς «“ευκάδος πέτρας, τῆς νεκυίας καὶ τῶν! 957 

περὶ αὐτὴν, χρὴ μνησϑή ud τοῦ λοιποῦ καὶ ὧν εἰς τὴν γεκυίαν ταύτην ἐπεχείρησαν οἱ παλαιοὶ, ἣν οἱ 

μὲν ἐχιιοχλεύοντες τῆς ποιήσεως ταύτης, οἱ δὲ συνιστῶντες τοιαῦτα εἶπον" | Tio, φασι, χρεία τοῦ δευ- 

τέρου τῆς νεκυίας ἐπεισοδίου; 1) λύσις, ὅτι αἴτιον ἡ τῆς ποιήσεως πολύφωνος ποικιλία, χαὶ ὅτι καὶ 

ἕτερα παρὰ τῷ ποιητῇ πολλὰ χεῖνταιί ὁμοειδῆ" οἷον, μονομαχίαι χατὰ πρόκλησιν χαὶ σφαγαὶ χατὰ 

τύχην ὕμοιαι καὶ προσώπων Mey οὐλινηγίοιν ταυτότητα ἔχουσαι. "Erw πῶς, φασὶ, χϑόνιόν τε καὶ poe 

στόλον ἀσυνήϑως καλεῖ vóv' Eoury; ἡ λύσις, ὅτου συνῳδὰ ταῦτα τοῖς ᾿Ιλεακοῖςγ ἔνϑα ἐριούνιον αὐτὸν 
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xcd καϑὰ καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτων" ὃ δὲ ἐ ἐριούνιος ἐχ τῆς ἔρας παραφωνεῖται. καὶ τὸν ᾿Ἡρακλὴν δὲ εἰς 
“Ἅιδου “Ἑρμείας πέμπει σὺν ᾿᾿ϑηνᾷ, ὅτε τὸν Κέρβερον. ἀνήγαγε. “Πῶς δέ, φασι, καὶ πέτρα "Lcuxag 
πρὸς τοῖς τοῦ “Διδου ἀφεγγέσι τόποις; ἡ λύσις, ὅτι πρὸς τοῖς ἔει πεφωτισμένοις μέρεσι χεῖσϑαι δεῖ 
γοεῖν αὐτὴν, ὡς καὶ προείρηται. ἼΡτι γελοῖον φασὶ μεϑ' οὕτω πολὺν χρόνον ἄχνυσϑαι τὴν Ay αμέμνο- 

10 vog ψυχὴν ὡς προσφάτως ϑανοῦσαν καὶ "τοῖς ἑταίροις συνολοφύρεσϑαι" ἡ λύσις, ὅτι πρὸς αὐτῷ τῷ 
ϑανάτῳ τοιοῦτος ὧν ὃ Ayau£uvov φυλάσσει διὰ τέλους τὸ οὕτω φαίνεσθαι" ταῖς γὰρ ψυχαῖς κατὰ 829 
τὸν ποιητὴν τὰ τῶν ἄνω ΄παϑημάτων εἴδωλα χαὶ κάτω διηνεκῶς ἐμφαντάζονται, καϑὰ καὶ ἡ πρώτη 

γεχυία ἐδήλωσεν. Ἔτι μέμφονται τὸ τὰς ΔΙούσας αὐτὰς παρεῖναν τῷ ϑρήνῳ τοῦ ᾿Ζχιλλέως, ὡς πρὸ 
ὀλίγων δεδήλωται" οὐχ᾽ ᾿Βλληνικὸν γάρ φασι τοῦτό γε; ἀλλὰ βαρβαρικόν. διὸ “Εχτορι μὲν παραχά- 
onm ϑρήνων ἀοιδοὶ, οὐ μὴν καὶ Πατρόκλῳ τῷ πάνυ κλαυσϑέντι τοῖς ᾿Αχαιοῖς. xci τὸ λέγειν δὲ 10 
περὶ ὀχτωκαιδεκάτην ἡμέραν πυρχαϊῷ τὸν ALIM δοϑῆναι ἀγνοοῦντος ἐστί, φασι, τὴν Ὁμήρου περὲ 
ταφὰς δόξαν" παρ᾽ ᾧ, ϑάπτε με ὅττι τάχιστα πύλας ̓ Αΐδαο περήσω, φησὶ Πάτροκλος. πῶς δέ, φασι, 
zat ἐπιμίγνυνται τοῖς vepolg oi μνηστῆρες, ὅπου Πάτροκλον οὐκ ἐῶσι μίσγεσϑαι à ἄταφον ὄντα; xal 
τοιάῦτα τινὰ παίξαντες οἱ ταῦτα gutaxomiaiiase xai ἀπορίας διασπαράξαντες j aro xci λύσεσιν oiov 
συνουλώσαντες, προσίενται ὅμως χαὶ τὴν νεκυίαν ταύτην, ἀποδεχόμενοι αὐτῆς καὶ ὅτι τὰ κατὰ τὸν ϑάνα- 
τον τοῦ ᾿Αχιλλέως διέξε «ct τὸν ἐν ᾿Ιλιάδι ψεδιγημέμον,» xci ὅτι ἐπαναλαμβάνει ὁπόσα τῆς ποιήσεως 

20 ταύτης ovx ἔφϑη ὃ ποιητὴς ἀνακεφαλαιώσασϑαι, τὰ "χατὰ τὴν Πηνελόπην δηλαδὴ, ὡς ἐῤῥέϑη, καὶ 
τὴν τοῦ Οδυσσέως λαϑραίαν ἐπάνοδον. ( Vers. 204.) Ὅτι περιφράζων τὸν inv (Oeo δόμους λέγειν 
xci χεύϑεα γαίης. ταυτὸν δὲ γῆς κευϑμῶνας εἰπεῖν. ( Vers. 205. )5 Ὁτι ἐν τῷ, ἐκ πόλιος κατέβαν, τάχα 

δ᾽ ἀγρὸν ἵχοντο καλὸν «Ἰαέρταο τετυ) μέϑον; ἐφ᾽ ̓ὑψηλοῦ τινὸς τόπου χεῖσϑαι τὴν ̓ Ιϑάκην φαίνεται, 20 

ὡς δηλοῖ τὸ κατέβαν. τοῦτο δὲ δῆλον καὶ ἐκ τοῦ ὑπὲρ πόλιος Eouaiov λόφου, ὃς πρὸ τούτων εἴρηται. 
( Vers. 206.) Τὸ δὲ xaAóv ἢ πρὸς τὸ ἀγρὸν κολλητέον, ἵνα εἴη καλὸς οὗτος ἀγρὸς ὁ τοῦ «Ταέρτου, 

307, ἢ Ἀπρὸς τὸ τετυγμένον, ἵνα λέγῃ. χαλὸν τε τυγμένον, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ, εὺ τετυγμένον, εἴτουν 

εὔτυχτον. ὃν xai ἠρέμα ὑπεκφράζων ἐνταῦϑα κατά 7: μόνην τὴν κατοίκησιν ὃ ποιητὴς λέγει" ὃν δή 

ποτε αὐτὸς ( Vers. 307. ) «Ἰαέρτης κτεάτισσε, τουτέστιν ἐχτήσατο OU κατὰ λόγον ὥνου, ἀλλ ἐπειδή, 

φησι, μάλα πόλλ ἐμόγησε χατὰ βίον ἁπλοῦν ἡ ἡρωϊχόν. τὸ δὲ τοιοῦτον μόγημα καὶ πολειδόμδῥερυ, χατέ- 
στησε τὸν τοιοῦτον ἀγρὸν 5 ὡς πρὸ ὀλίγων εἶπεν Ὀδυσσεύς.. (Vers. 208.) ἔνϑα οἱ, φησὶν, οἶκος ἔην, 

4o περὶ δὲ κλίσιον ϑέε πάντῃ, ὁποῖά τι χαράκωμα τῶν ἐντὸς ἢ καὶ ἑρχίον Ἀἐπαύλεως, ( Vers, 209. ) ἐν τῷ 
σιτέσκοντο καὶ ἵζανον ἠδὲ ἴαυον δμῶες ἀναγκαῖοι, τοί οἱ φίλα à ἐργάξοντο. ἐν δὲ γυνὴ Xu An γρηῦς πέλεν, ; 
ἣ δὴ γέροντα (Vers. 212.) ἐνδυκέως χομέεσχεν ἐχεῖ ἐπ᾿ ἀγροῦ. πρωτότυπον δὲ τὸ κομέεσκε καὶ τὸ 30 
χομεῖν τοῦ χομίζειν" ὅϑεν κομιδὴ ἡ ἐπιμέλεια. (Vers. 208. ) Ἐν δὲ τῷ, “περὶ δὲ κλίσιον ϑέε πάντῃ, 830 
τουτέστι περιέϑεε καὶ κύχλῳ ἦν, σημείωσαι ὡς οὐκ ἐξ ἀνάγ χης τὰ διαλελυμένᾳ. ταυτὰ τοῖς συνϑέτοις 
εἰσὶν, ὡς μυριαχοῦ φαίνεται. ἰδοὺ γὰρ περιϑέει μὲν πάντῃ κλίσιον ἐνταῦϑα, ovx ἂν δὲ λεχϑείη ϑόλος 

50 κατὰ τὸν ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Οἰδυσσέως, ὃς καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ ϑέειν καὶ τοῦ ὅλον σύγκειται, ὃ ταυτόν πώς 
ἐστι τῷ περιϑέειν πάντῃ. χλίσιον δὲ οἰκετικὸς οἶχος ἐστὶν εὐτελὴς καὶ οἷόν τις χλισία, περὶ ἣν διιῶες 
ἴαυον. παρὰ μέντοι ̓ Αττιχοῖς τὸ χλίσιον ἁμαξῶν χαὶ ξευγῶν ἐστὶ δεχτιχὸν, ὃ λέγεται τοὺς “Ῥωμαίους 
παρὰ τὴν στάσιν σταῦλον καλεῖν. Δίωνι μέντοι τῷ καλῷ τὴν γλῶσσαν δοχεῖ κλίσιον εἰναι τὸν. σταϑμὸν 

τῶν προβάτων, ὁποία ἡ κοινῶς λεγόμένη σχεπαστή. ἐν δὲ ῥητορικοῖς λεξικοῖθο παρ᾽. οἷς καὶ διὰ 
60 διφϑόγγου καὶ διὰ μόνου δὲ διχρόνου ἡ ἡ τῆς λέξεως ἄρχουσα εὕρηται, xev" ra καὶ “ταῦτα " κλείσιον, 

ϑυρεὼν ἐν ᾧ zal ζεύγη ἵσταται. καὶ πλεισίαι, αὔλειοι πυλῶνες, πλατεῖαι ϑύραι δι᾿ ὧν καὶ ζεύγη εἰσέρ- 40 
χονται. Δ ἴλιος δὲ Διονύσιος χλεισίον φησὶν ὡς κλειδίον, καὶ ὅτι ϑυρὼν τοῦτο μέγας, χαὶ χλεισίαν αἱ 

1958rovrov ϑύραι πλατεῖαν χαὶ εἰς τὸ ἐχτὸς Ἀὰγοιγόμεναι. ἐν ἑτέρῳ δὲ γράφει, ὅτι χλίσιον ᾿Αμερίας τὸ 
πρόστῳον ἴσως παρὰ Ἴωσιν, ὡς καὶ Ὅμηρος, περὶ δὲ κλείσιον Déc πάντῃ" παρὰ δὲ ᾿4ττικοῖς κλείσιον 

0 μέγας ϑυρών. xai μή ποτέ, φησι, τοῦτο μὲν ἐχτείνεται χαὶ παροξύνεται, ἐκεῖνο. δὲ συστέλλεται 
χαὶ προπαροξύνεται. χαὶ τοιαῦτα μὲν τὰ τῶν ὕστερον. Ὅμηρος δὲ δουλικὸν σαφῶς οἶχον ἐμφαι 
νει, TO παρ᾽ αὐτῷ κλείσιον ἑρμηνεύων οὕτωο" (Worse, 209.) £V τῷ σιτέκοντο καὶ ἑξῆς. Τὸ δὲ ἴαυον 
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831 κἀνταῦϑα γενικῶς τὴν mol τι διατριβὴν ἀδηλοῖ. δόξειε δ᾽ ἂν καὶ τοῦ κοιμᾶσϑαι νῦν ὡς 2x μέρους εἶναι 10 
δηλωτικόν. (Vers. 210.) Ζ“μῶες δὲ ἀναγκαῖοι οἱ κατὰ τὴν Ὁμηρικὴν ἑρμηνείαν φίλα ἐργαζόμενοι. ἐν 
μέντοι τοῖς ἑξῆς ( Vers. 409.) ἀναγκαῖοι πολεμισταὶ «Ταέἕρτης καὶ Δολίος, ot καὶ πόλιοί περ ἐόντες τεύ- 

χεα ἔδυναν, οὐ μόνον οἱ χρειώδεις ὡς νῦν, ἀλλὰ καὶ οἱ κατ᾽ ἀνάγκην πολεμοῦντες. ( Vers. 211.) 'H δὲ 
ῥηθεῖσα Σικελικὴ γραῦς κεῖται καὶ λούουσα τὸν δεσπότην iv τοῖς ἑξῆς. τίς δὲ διαφορὰ Σικελοῦ καὶ 

Σικελιώτου, προδεδήλωται ὕπου καὶ τῆς Σικελῆς ταύτης γραὸς μνεία τις γέγονεν. (Vers. 214 — 520.) 

Ὅτι καϑάπαξ 0 ̓ Οδυσσεὺς "γλυχκανϑεὶς τῇ τῶν οἰχείων ἀποπείρᾳ οὐδὲ τῷ πατρὶ αὐτόϑεν ἐθέλει ἀπεριέρ- 20 

γως γνωρισϑῆναι, μεϑοδεύσας δὲ διάπειραν σχεῖν καὶ αὐτοῦ τοὺς μὲν ἀμφ᾽ αὑτὸν στέλλει δεῖπνον τάχυ 
συῶν ἱερεῦσαι ὅ τις ἄριστος" αὐτὸς δὲ πειρήσομαί, φησι, πατρὸς ἡμετέροιο, εἴ με ἔτι γνοίη καὶ φράσ- 

10 σεται ὀφϑαλμοῖσιν, ἢ ἀγνοίησι πολὺν χρόνον ἀμφὶς ἐόντα. xci δίδωσιν αὐτοῖς εὐθὺς καὶ τὰ πολε- 

μικὰ τεύχεα, καὶ αὐτοὶ μὲν ἔρχονται δόμονδε ποιήσοντες 2e ἐχέλευεν Ὀδυσσεύς. ὃ δὲ ἐγγὺς ἔρχεται 

πολυκάρπου ἀλωῆς πειρητίξων; τουτέστι πε εἰρασόμενος, &v*ri μέλλοντος γὰρ ὃ ἐνεστὼς χαὶ νῦν κεῖται. 20 

καὶ Δολίος μὲν χαὶ οἱ αὐτοῦ παῖδες αἱμασιὰς λέξοντες ἀλωῆς ἔμμεναι ἕρχος ᾧχοντο, ἡγεμονεύοντος 

αὐτοῖς τοῦ γέροντος Δολίου, τουτέστιν ἐπιστατοῦντος τοῖς υἱοῖς εἰς τὸ ἔργον. τὸν δ᾽ οἷον πατέρα εὗρεν 

ἐὐχτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, ὃν xci ἐμφράζων ὡς οἷα τινὰ ἐπιμελητὴν ἀγροῦ ἐπάγει" λιστρεύοντα φυτὸν, 
ῥυπόωντα δὲ ἕστο χιτῶνα ῥαπτὸν ἀεικέλιον, περὶ δὲ κνήμῃσι βοείας κνημῖδας ῥαπτὰς δέδετο γραπτῦς 

ἀλεείνων, χειρίδας τ᾽ ἐπὶ χερσὶ βάτων Éveza , αὐτὰρ ὕπερϑεν αἰγείην κυνέην κεφαλῇ ἔχε Ἀπένϑος ἀέξων. 4o 
τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεὺς γήραϊ τειρόμενον, μέγα δὲ φρεσὶ πένϑος ἔχοντα, οὐκέτι 

'χανταῦϑα πολύτλας ἢν ἀλλὰ στὰς ὑπὸ βλωϑρὴν ὄγχνην κατὰ δάκρυον εἶβε καὶ μερμήριξε μὲν 

20 χῦσαι χαὶ περιφῦναι ἑὸν πατέρα καὶ ἕχαστα εἶπε εἴ». ἔδοξε δ᾽ ὅμως αὐτῷ χέρδιον εἰναι, πρῶτα ἄξρῦος 

'μίοις ἐπέεσσι πειρηϑῆναι. τὰ φρονέων ἰϑὺς χίεν αὐτοῦ" καὶ ὃ μὲν κάτω ἔχων κεραλὴν φυτὸν ἄμφε- 
λάχαινεν, ὃ δὲ παριστάμενος, ὦ γέρον, ἔφη, οὐκ ἀδαημονίη σὲ ἔχει ἀμφιπολεύειν ὄρχατον, ἀλλ᾽ 

:εῦ TOL κομιδὴ ἔχει, ἡ τοῦ κχήπου δηλαδὴ, οὐδέ τι πάμπαν οὐ φυτὸν οὐ συχὴ οὐκ ἄμπελος οὐ 50 

μὲν ἐλαίη οὐκ ὄγχνη οὐ πρασίη TOL ἄνευ χομιδῆς χατὰ κῆπον. ἄλλο δέ τοι ἐρέω . σὺ δὲ μὴ χόλον 

ἔνϑεο ϑυμῷ" αὑτόν σε οὐκ ἀγαϑὴ κομιδὴ ἔχει, ἀλλ ἅμα γῆρας λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε καχῶς καὶ 
ἀεικέα ἕσσαι, τουτέστιν ἐνδέδυσαι. 1 εἶτα ἐπιπλέκων πάλιν ἔπαινον λέγει" οὗ μὲν ἀεργίης γε ἄναξ 

ἕνεχεν OU σε κομίζει, οὐδέ τί τοι δούλειον ἐπιπρέπει εἰσοράασθαι: 'aidog καὶ μέγεθος, zip χατ᾽ ὄψιν 

ov δοῦλος φαίνῃ βασιλῆϊ γάρ, φησιν, ἀνδρὶ ἔοικας. «τοιούτῳ δὲ ἔοικας, ἐπεὶ λούλσαιτο φάγον θο 

T£, εὑδέιιέναι μαλακῶς" ἡ γὰρ δίκη ἐστὶ γερόντων. ἐπὶ δὲ τούτοις, ἐρωτῷ, τίνος δμιώς ἐστιν ἀνδρῶν, 

:$0 τίνος δὲ ὄρχατον ἀμφιπολεύει, xci ἔτι, εἴ περ οὗτος ὃ ἐρωτῶν αὐτὸν δηλαδὴ ξένος μὴ ἀλλαχοῦ γῆς 

ἀλλ᾽ ἐν ᾿Ιϑάκῃ ἐστὶν, ὡς μου; φησὶν, ἔειπεν οὗτος ἀνὴρ νῦν ἀδὴ ξυμιβλημένος, οὔ τι μάλ ἀρτίφρων,1959 

ἐπεὶ ov τόλμησεν ἕχαστα εἰπεῖν καὶ ἐπακοῦσαι ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, εἴ που ton τε χαὶ ἐστὶν, ἢ ἤδη 
τέϑνηχε xci εἰν ᾿Αΐδαο δόμοισιν, ἐστὶ δηλαδή. ὃν ξένον αὐτοῦ χαὶ ἐφερμηνεύων , ὡς ἐξ Ιϑάκης Ὅδυσ- 

σεὺς ἦν, λέγει, ὃς ἔφασκε «Ἱαέρτην ᾿Αρκχεισιάδην πατέρα εἶναι αὐτῷ. ἀφηγεῖται δὲ καὶ δῶρα ἐκείνῳ 

αὐτός ποτε δοῦναι, χρυσοῦ εὐεργέος ἑπτὰ τάλαντα καὶ κρητῆρα πανάργυρον ἀνϑεμόεντα, δώδεκα δὲ 

ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας αὶ τόσσα δὲ φάζλρεα καλὰ, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας" χωρὶς 10 

832 δ᾽ αὖ γυναῖκας ἀμύμονας. ἔργα εἰδυίας τέσσαρας εἰδαλίμας, ἃς ἤϑελεν αὐτὸς ἑλέσϑαι. πολλὰ ταῦτα" διὸ 

χαὶ μυρία ὃ “Ταἕρτης ἐρεῖ αὐτά" ἐξ ὧν xal? παροιμιάσαιτ᾽ ἂν τις ἐπὶ τῶν ψευδῶς χαριζομένων ἄχρι χαὶ 

μόνου λόγου τὰ δῶρα τοῦ ἐξ ̓ Αλύβαντος ξένου ἢ τὰ τοῦ ᾿Αλυβαντίνου ἑταίρου ξένια. τοιοῦτον γὰρ ἑαυ- 

4ο᾽ τὸν Ὀδυσσεὺς πλάσει ἐξ ̓ Ἵλύβαντος ὁρμᾶσϑαι εἰπὼν, ὡς uer ὀλίγα (Vers. 304.) ῥηθήσεται» iva ὥς 
περ à τοῦ Φανίου ϑύρα τὰ μηδαμοῦ ὁ ὄντα χρήματα ἐπαροιμιάζετο στέγειν ἐντὸς διὰ τὸ τὸν Φανίαν ̓ ψευ- 

δῶς i ἑαυτῷ καιμηλιοῦσϑαι πλοῦτον, οὕτω καὶ ὃ ̓ ἡλυβάντιος ξένος δῶρα τῇ παροιμίᾳ χαρήσηταθι & περ 

-ὃ ἀὴρ ἔχει λαβὼν ἐ ἐκ στόματος. χαὶ τοιαύτη μὲν τέως A τοῦ σοφοῦ Ὀδυσσέως ἀπόπειρα᾽ ἡ πὲρ ἐπιμε- 

μενηχὼς καὶ εἰσέτι μετὰ βραχέα χαὶ ἰδὼν τὸν πατέρα γέροντα, κατάκρας ἀδινὰ στενάχοντα οὐχέτι 

κρατεῖν. ἑαυτοῦ ἔχει, ἀλλὰ περιφὺς ὁμολογεῖ ᾿Οδυσσεὺς even, xal ἀναγνωρισϑεὶς χαὶ αὐτῷ, χαϑὰ χαὶ 

τοῖς πρὸ αὐτοῦ; ποιεῖ τὰ ἐφεξῆς, οὐ μάτην ἀτιοπειρασάμενος ἀλλ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ" προμηϑέστατα γὰρ 
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ο Ὀδυσσεὺς οὐκ εὐθὺς ἑαυτὸν ἀναγνωρίζει τῷ πατρὶ, μή ποτε τῷ αἰφνιδίῳ τῆς χαρᾶς ἀπο" σβῇ ὃ γέρων" 

σμικρὰ γὰρ, τραγικῶς εἰπεῖν, παλαιὰ σώματ᾽ εὐνάζει ῥοπὴ, τουτέστι βραχεῖα τις ἀφορμὴ, λύπης 
τυχὸν ἢ χαρᾶς ἢ φοβοῦ, ἐκλείπειν ποιεῖ, ἐπεί τοι καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς (Vers. 545.) τοῦ Ὀδυσσέως ἀναγνω- 
ρισϑέντος λύτο αὐτόϑι γούνατα xoi φίλον ἦτορ τῷ γέροντι, σήματ᾽ ἀναγνόντι τά οἱ ἔμπεδα πέφραδεν 
᾿Οδυσσεὺς, καὶ μικροῦ ἀπέψυξεν ἄν. οὕτω καὶ ὃ "Aoyog κύων ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς ὧν ἱστορήϑη ἐκψύξαι 
τῷ τοῦ Ὀδυσσέως ἀναγνωρισμῷ. διὰ ταῦτα τοίνυν ἀφίησι τὸν πατέρα τῇ ἀναμνήσει συγχεϑῆναι τοσοῦ- 
τον, ὥστε αὐτὸν ἄχεος, φησὶν, νεφέλη ἐχάλυψε μέλαινα, ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰϑαλόεσ- 
σαν χεύατο κὰκ κεφαλῆς πολιῆς ἀδινὰ στενάχων. καὶ τότε δὴ ἐπάλμενος xe περιφὺς ἔχυσέ τε καὶ ἔφη" 
(Vers. 521.) χεῖνος μέν τοι ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, πάτερ, ὃν σὺ μεταλλᾷς, ἤλυϑον καὶ ἑξῆς: καὶ οὕτως ὃ τοῦ 
παιδὸς ἀναγνωρισμὸς πάνυ διαχυτικὸς ὧν καὶ πολλὴν ῥοπὴν τῷ παλαιῷ σώματι δοὺς, ὅμως οὐκ ἔσχε 10 
καὶ εὐνάσαι αὐτὸν κατεργασάμενος, ἀλλ᾿ ἐπαναγαγὼν ἐκ τῆς ἄγαν λύπης ᾿οὐκ ἐξίσχυσε καὶ κακόν τι τῷ 
σφοδρῷ τῆς ἡδονῆς συνεργάσασϑαι, ἀλλ ἐξ ἀκροτήτων ἤγαγεν εἰς μεσότητα, καὶ συγκεράσας μετρίως 
εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς κατὰ φύσιν ἀποκατέστησε. προμηϑέστατα οὖν, ὡς εἴρηται, ποιεῖ. Ὀδυσσεὺς τὸν &va- 

ϑογνωρικσμόν, διὸ καὶ ὃ ποιητὴς ἐπεσημήνατο, ὡς κέρδιον εἶναι τῷ Ὀδυσσεῖ ἐκρίϑη χερτομίοις ἐπέεσσι 
πειρηϑῆναι. καὶ ἐν τῷ τέλει δὲ τοῦ λόγου ὅτε τὸν τεράστιον ὄλεϑρον τῶν μνηστήρων καταλέγει, σὲ δὲ 
χρή, φησι, τετλάμεν ἔμπης ἵνα μή τι πάϑῃς, τῇ ἐχτὸς δηλαδὴ χαὶ παρ᾽ ἐλπίδας χαρᾷ. τοῦτο “δὴ τὸ 
Σοφόκλειον. xci τοιάδε μὲν ταῦτα. ᾿Εν δὲ τοῖς χαϑέχαστα τοῦ ῥηθέντος χωρίου τὸ μὲν, (Vers. 215.) 
δεῖπνον ἱερεύσατε, ἀντὶ τοῦ, διὰ δεῖπνον σφάζετε" οὐ γὰρ ἄλλως ἐνταῦϑα ἱερεύεται κατὰ ϑυσίαν ὃ σῦς. 
( Vers. 217.) Ἔν δὲ τῷ, εἴ μὲ ἔτι γνοίη; ἀργὸν ἐκ περισσοῦ κεῖται τὸ ἔτε ἐπίῤῥημα" ὁποῖα καὶ ἄλλα 
iv τοῖς εἰς τὴν "DuaÓe παρεσημάνθϑησαν, ἐν οἷς καὶ τὸ τὶ, πολλαχοῦ κατὰ παρολκὴν κείμενον, οἷον 20 
ἐν τῷ σχεδὸν τι καὶ οὔ τι καὶ οὕτω τι καὶ, ναῦς χγαλχεμβόλους ὁμοῦ τι διακοσίας. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τῶν 
χαλκεμβόλων νεῶν τὰ ἔμπροσϑεν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, καϑὰ μηροὶ καὶ μηρὰ καὶ ἄλλα δὲ 
ὁμοίως μεταπεπλασμένα, οὕτω καὶ ἔμβολοι λέγονται ἀρσενικῶς καὶ ἔμβολα οὐδετέρως" οἷον, δίπρωρος 
δ᾽ ἐγεγόνει καὶ δίπρυμνος καὶ ἔμβολα εἶχεν ἑπτά. ( Vers. 218.) Τὸ δὲ ἀγνοίησι λέξις μὲν μετρικοῖς (aug 
ἀγαπητὴ, πάντῃ δὲ ἀσυνήϑης καὶ μάλιστα διὰ τὸν τόνον" sire γὰρ ἐκ τοῦ ἀγνοῶ εἴτε ἐκ τοῦ ἀγνοιῶ, 

4o οὐχ εὔλογος ἡ παροξυτόνησις. μάλιστα *oby δοκεῖ ἐκ τοῦ ἀγνοίημι εἶναι τὸ τρίτον ἀγνοίησιν ὡς τίϑησι, 
τὸ δὲ ἀγνοίημι ἐκ τοῦ ἀγνοιῶ, ὡς αἰνῶ αἴνημι" οἷον, οὔ μὲν ἔγω γε αἴνημι, καὶ διζῶ δίζημι, ὅϑεν καὶ 
διζήμενος. (Vers. 224.) Αἱμασιὰ δὲ κατὰ τὴν τοῦ ποιητοῦ ἑρμηνείαν, ἀλωῆς ἕρχος, ἴσως μὲν, ὡς 
προεδηλώϑη, ἐξ ἀκανϑῶν οὖσα ποτὲ, ὧν εἶδος καὶ αἱ βάτοι ἃς ὃ γέρων διαχειρίζεται, καὶ χληϑεῖσα 
παρὰ τὸ αἱμάσσειν τοὺς κατεπιχειροῦντας. οἱ μέντοι παλαιοὶ αἱμασίας φασὶ τὰ ἐκ λεπτῶν λίϑων ἐἔκτιυ- So 
σμένα τοιχίδια. διὸ καὶ ὁ ποιητὴς τὴν ἀλωὴν, εἰς ἣν αὐταὶ συνήγοντο, εὐχτιμένην ἔφη. καϑά που καὶ 
πόλεις εὐχτιμένας λέγει. περὶ δὲ αἱμασιῶν πλατύτερον ἤδη προείρηται. ( Vers. 5.46.) Οἷον δὲ, τουτέστι 
“μόνον, εὑρεῖν τὸν πατέρω πλάττεται ᾿Οδυσσεὺς, ἵνα καὶ αὐτόϑι κοινότερον ὕστερον ἀναγνωρισϑῇ τοῖς 
ἀμφὶ τὸν γέροντα. (Vers, 227.) “Πιστρεύειν δὲ τὸ περιξύειν παρὰ τὸ λίστρον, 0 ἐστι ξύστρον,;. περὶ 
οὗ καὶ αὐτοῦ προγέγραπται. αὐτὸ δὲ τὸ, λιστρεύειν φυτὸν, ὕμοιόν ἐστι τῷ, φυτὸν ἀμφιλαχαίνειν" καὶ 
γὰρ ὃ λιστρεύων φυτὸν ὀρύττει χαὶ Ó λαχαίνων φυτὸν, ἐπεὶ λαχαίνειν ταυτόν ἔστι τῷ διασκάπτειν, 
ἄφ᾽ οὗ καὶ λάχανον. καὶ γίνεται. ἣ λέξις παρὰ τὸ ποιεῖν λίαν χαίνειν τὴν γῆν, ἐξ οὗ καὶ σήραγγαᾷ 
, , , - * Ξ E , , 38 93 ἐπεγοηϑϑη λέγεσϑαι γῆς παρὼ τὸ σεσηρέναι, ὃ ταυτόν πως τῷ διαχάσχειν ἐστί. (Vers. 228.) Τὸ δὲν, 

5o “ῥαπτὸν ἀειχέλιον, ὑφὲν ἀναγνωστέον, ἵνα δηλοῖ τὸν ἀεικελίως ῥαπτόν. τοιοῦτον καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι σὺν 

ἄλλοις τὸ, τοξότα λωβητήρ. ὅμοιον δὲ καὶ ἡ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ Μεγάλη πόλις, ὡς προδεδήλωται, καὶ ἕτερα 4o 
πολλά. (Vers.229.) Κνημῖδας δὲ νῦν οὐ πολεμικὰς λέγει, ἀλλὰ βύρσας δι᾿ ὧν κνῆμαι τοῖς ἀγρόταις 
καλύπτονται. οὕτω δὲ καὶ (Vers. 291.) χυνέην αἰγείην οὐ τὴν ἐν μάχῃ χρηστὴν, ἀλλὰ τὸ ἁπλῶς ἐξ 
αἰγὸς χάλυμμα τῆς κεφαλῆς. καὶ δημείωσαι τὰς λέξεις εἰς χρείαν ὁμωνυμίας καὶ εἰς γραφῆς χρησιμό- 

m ( Vers. 229.) ἹῬΡαπτὰς δὲ χνημῖδας λέγει ἢ προσυπακουομένου xci ἐνταῦϑα τοῦ ἀεικελέως cure 
ἐῤῥάφϑαι, ἢ καὶ μᾶλλον εἰς δεῖξιν τοῦ περίβλημα εἶναι ταῖς κνήμιστες αὐτὰς καὶ μὴ ἁπλῶς ῃωρημένας 
τετυλίχϑαι περὶ τὰς χνήμας, ἴσως δὲ xe sig διασευλὴν τῶν ἐκ σιδήρου ὧν ἄπεστι τὸ ἐῤῥάφϑαι. Τὸ δὲ 
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περιδέδετο οἰχεῖον ἐπὶ κνημίδων, ὡς ἐπὶ πεδίλων τὸ ὑποδεδέσϑαι. Τραπτύας δὲ καὶ ἐν συναιρέσει γρα- 

833 πτῦς λέγει. τὰς ἐξ ἀχκανϑῶν ἢ ἀκανϑωδῶν τινῶν γραφὰς ἤγουν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη που, ἕέσεις καὶ 

ἀμυχὲς, ἀπὸ τοῦ γράφω τὸ ξέω, 0 καὶ ἀμύσσειν λέγεται, ὅϑεν 5 ἀμυχή. πολλῶν δὲ παρηγμένων ἐκ 
τοῦ γράφειν, ὡς χαὶ ἡ ̓ Ιλιὰς SADISUE δηλοῖ, δῆλον ἐχεῖϑεν καὶ τὸ γράμμα, 0 xai στοιχεῖον σημαίνειν 

συνήϑως, ἔτι Ἀδὲ xoi σύγ) ocu ἐξ οὗ καὶ πολλὰ) γράμματα εἰδέναι φαμὲν χαὶ γραμματικὸν εἰναι τὸν 60 

πολλῶν συγγραμμάτων ἔμπειρον. κεῖται δ᾽ αὐτὸ καὶ παρὰ Καλλιμάχῳ ἐν τῷ, γράμματα δ᾽ οὐκ εἴλισσεν 
ἀπόχρυφα. καὶ Πλάτωνος ἕν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμα ἀναλεξάμενος. xci τοῦτο μὲν οὕτως. ᾿Ιστέον δὲ 
καὶ ὅτι τὰς μὲν τῶν κνημῶν γραπτῦς αἱ χνημῖδες κωλύουσι, ves 250.) τὰς δὲ τῶν χειρῶν αἱ  χειρί- 

δὲς, ἤγουν τὰ τῶν χειρῶν καλύμματα ex δερμάτων δηλαδὴ καὶ αὐτὰ ὄντα. ὧν ἡ παραγωγὴ ὡς περ 

10 xváum xovg y οὕτω καὶ χεὶρ χειρίς" ἐξ ἧς καὶ ἐγ) χειρίδιον οὐ μόνον τὸ ξιφίδιον xci τὸ “μαχαίριον χαὶ 
τὸ κβιβλίδιον ὡς τὸ ᾿Επιχτήτου ἐγχειρίδιον, X, ὡς ὃ ᾿Αϑήναιος δηλοῖ, xci τὸ τῆς ϑαλασσίας1 900 

χώπης κράτημα. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι οὐ μόνον κατὰ ἀκανϑῶν χειρίδες ἐπινενόηνται, ἀλλὰ xc ἐπὶ ἔργων 
εὐχερείᾳ. χαὶ τοξεύοντες γοῦν τινὲς χειρίσι χρῶνται, εἰ χαὶ μὴ δακτυλωταῖς, καὶ πλύνοντες δὲ καὶ 
ζυμοῦντες, παρὰ γοῦν τῷ Δειπνοσοφιστῇ εὕρηται τὸ, σιτοποιὸς χειρίδας ἔχων καὶ περὶ τῷ στόματι κημὸν 
ἔτριβε τὸ σταῖς, ἵνα μήτε ἱδρὼς ἐπιῤῥέοι μήτε τοῖς φυράμασιν ὃ τρίβων ἐμπαίοι ἢ ἐμπίπτοι. ἔνϑα 
σημείωσαι τὸν χημιὸν ἐκδηλοτάτην διαφορὰν ἔχοντα πρὸς τὸν χαλινόν" ὃ μὲν γὰρ ἐπὶ ἵππων, ὃ δὲ κημὸς 
ἰδοὺ καὶ ἐπὶ ἀνϑρώπου, ἔξω δηλαδὴ περὶ τὰ χείλη κείμενος" ὁποῖός τις x«l Ó τὰ τῆς ἄρχτου χατασφα- 
λιζόμενος ὥστε μὴ δάκνειν τοὺς παρατυγχάνοντας. εἰ δὲ καὶ σιδηροῦς ἢ χαλκοῦς ἐχεῖνος, «AX ὃ κατ᾽, 
ἄνϑρωπον οὐκ ἂν εἴη τοιοῦτος, ἀλλὰ κόμμα τι λίνεον προβέβληται τῶν τὲ χειλέων χαὶ τῆς ῥινὸς, ἵνα 

20 μή τι φορτικὸν ἔξωϑεν εἰσπνέοιτο, λεπτὸν ὃν καὶ ῥᾷον ἐπιβουλεῦον τοῖς τοιούτοις μέρεσιν. " Ere ἰστέον 
καὶ ὅτι χειρὸς πολλῶν ὄντων παραγώγων, ἐκεῖϑεν ἐστὶ καὶ τὸ διαχειρίσασϑαι, ἀφ᾽ οὗ καινότερον κατὰ 10 
συγκοπὴν καὶ τὸ διαχρήσασϑαι, καὶ μὴν καὶ τὸ ἀπεχειρίσϑη τὴν δεξιάν. τούτων δὲ πολὺ διαφέρει τὸ 
μεταχειρίζεσθαι. ᾿Ιστέον δὲ χαὶ ὅτι ἐκ τοῦ γράφειν, 0 πέρ ἐστι ξέειν ὡς καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα σαφῶς 
δεδήλωται, TO τὲ γράμμα γίνεται, ὡς χαὶ αὐτὸ ἐῤῥέϑη, χαὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ “παρώνυμον γραμματικὸν 
ἔχπωμα. ἤγουν, ὡς Ἄάλεξις ὁ ἂν εἴποι, τὸ ἔχον χύχλῳ τὰ γράμματα" ἔτι δὲ xai ἡ κατὰ τόπον περιγραφὴ 
διὰ τῆς κύκλῳ ξέσεως τοῦ ὑποκειμένου Ζωρίου; καὶ ἢ παρὰ τοῖς ῥήτορσι δὲ παραγραφὴ, ξέσις ovo« τις 
καὶ ἀπάλειψις δικαιολογίας, χαὶ μὴν καὶ ἡ γραφὴ τουτέστιν i στίξις, ἢ ἣν περόναι φασὶ ποικίλλουσιν ἐν 
σώμασιν. ἣν δὴ γραφὴν παϑοῦσαι Θρᾳκιχαί τινες γυναῖκες ἐφ ̓ὕβρει ἐξηλείψαντό, φασι, τὴν συμφο- 

ρὰν ταύτην, προσαναγ ραψάμεναι ἤγουν στίξασαι καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ χρωτὸς, ἵνα ὃ τῆς ὕβρεως χαρακτὴρ 

30 εἰς ποικιλίων ἀριϑμηϑεὶφ κόσμου προσηγορία τοὔνομα ἐξαλείψῃ, ᾧ δηλαδὴ ὁ ονομάζονται αἱ στιγματιαε- 

ἔτι ἐκ τοῦ γράειν καὶ γράφειν γίνεται χαὶ ἢ τεχνικὴ idu τὶ 7] πέριξ δηλαδὴ γράουσα ἤγουν 

ἐσθίουσα, ὡς χαὶ ἀλλαχοῦ κεῖται, ἢ γράφουσα, 0 ἐστι ξέουσα καὶ οὕτως ἀπορϑοῦσα τὰ ξύλα, οἷς 

ἐπισύρεται περιαγομένη, καὶ οὕτως ἐξαχριβοῦσα σχημάτων “ἰσότητα κατὰ τὸ, χαὶ ἐκ περίγρας τετρά- 20 
9emos; ἤγουν ἰσος πάντῃ καὶ στερεὸς ὡς εἰ καὶ ἐτετραγωνίσϑη διά τινος περίγρας. "Ioréoy δὲ καὶ ὅτι 

τῆς γραπτύος ἀρσενικὸν ὃ γραπτός“ ὅϑεν καὶ ἰχϑύες νωτόγραπτοι παρὰ τοῖς παλαιοῖς οἱ ἔχοντες τὰ 

περὶ νῶτα γραμμάς τινας. TO δὲ, βάτων ἕνεκα, διπλόην ἔχει τοῦ ἕνεκα" καὶ νῦν μὲν βάτων ἕνεκα χει- 

ρίδες, ἵνα τις ἐκφύγῃ βάτους, ὧν πάνυ μείζονες οἱ κυνόσβατοι" ὡς περ xai πῖλος ὑετοῦ ἕνεχα ἐπὶ 

κωλύσει ὑετοῦ, καὶ οἶχος καύσωνος ἕνεκεν, ἵνα τις ἐχκλίνῃ καύσωνα. καὶ οὕτω μὲν ἄρτι βάτων ἕνεκα 
χειρίδες ὁ ἐπὶ ἐκκλίσει. ἄλλως μέντοι. ποτὲ σπουδὴ γεωργῷ ἕνεχα βάτων, ὥς περ καὶ δεξαμενὴ ἕνεχεν ὑετοῦ" 

4o καὶ οἶκος ἀναπαύσε ως ἕνεκεν, οὐκ ἐπὶ φυγῇ ἀλλ ἐπιτυχίῳ, ἵνα δηλαδὴ βάτους ἕξει τις xoi ὑετὸν zal 

ἀνάπαυσιν. οὕτως οἱ περὶ τὸν Δολίον ἕνεκα βάτων , ὡς εἰκὸς , πονοῦνται δι᾽ αἱμασιάς. εἰσὶ δὲ χαὶ ἄλλοι 

τρόποι TOU Évexa τινος" ϑανατοῦται γάρ τίς ἕνεχα φίλου ἤγουν διὰ φίλον, χαὶ αὖ πάλιν ἕνεκα ἐχϑροῦ 

ἤγουν͵ δι ἐχϑροῦ. ἀντιπέφρασται δὲ ἡ βάτος τῇ βάσει αὐτὴ ἄβατος οὖσα χατὰ τὸ, γένοιτ᾽ ἂν τόπος 

ἄβατος βάτου περιχειμένης, ὃ κεῖται ψεχτικῶς παρὰ ̓ “γαϑαρχίδῃ σχώπτοντι. ὁμοίως καὶ τὸ, τίς ἂν 

δύναιτο τὴν Κύρου δόσιν ὁ ἄκυρον Ἀποιῆσαι; καὶ τὸ, εἰκός ἐστι τὴν ᾿4“ϑηνᾶν ἐκ τῆς τοῦ Διὸς κεφαλῆς 3o 
γεννηϑεῖσαν τῶν ἀγαϑῶν ἔχειν τὸ χεράλαιον. δῆλον δ᾽ ὅτι πρὸς διαστολὴν τοῦ βατὸς ὀξυτόνου ἡ βάτος 
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ἢ ὃ βάτος βεβαρυτόνηται, αὐτῆς δὲ διέσταλται διπλασμῷ τοῦ τ Βάττος βασιλεὺς "live, οὗ xci τὰ Iwz 

δαρικὰ ὡς περιωνύμου μέμνηνται" ὃς δοχεῖ ΕἾ παροιμίαν δοῦναι τὴν τοῦ ϑαττολογεῖν. (Vers. 231.) 'H à 
αἰγείη κυνέη λόγον ἔχει ὁποῖον καὶ ἡ ἰχτιδέη xvvén* καὶ γέγραπται περὶ τούτων ἐν τοῖς εἰς τὴν ᾿Ιλιάδα 
τὸ ἀρκοῦν. Τὸ δὲ, πένϑος ἀέξων, ἐπιφωνηματιχῶς εἰπὼν, ὑποχαταβὰς ἡ ἡρμήνευσεν ἐν τῷ, (Vers. 5565) 
μέγα δὲ φρεσὶ πένϑος ἔχοντα. ( Vers. 234.) Βλωϑρὴ δὲ ἐνταῦϑα μὲν ὄγχνη, ἐν ᾿Ιλιάδι δὲ πίτυς. καὶ 
ἐῤῥέϑη i ἱκανῶς ἐχεῖ περὶ τῆς τοιαύτης λέξεως. ( Vers. 240.) “Κερτόμια δὲ viv ἔπη ov τὰ ὑβριστικὰ xat 
ὀνειδιστικὰ, 0 ἐστι μεμπτοχᾶ, τέμνοντα δὲ ἄλλως κέαρ διὰ τὸ ἐρεϑιστικὰ εἶναι εἰς χόλον κατὰ τὸ, σὺ δὲ 
μὴ χόλον ἔνϑεο ϑυμῷ. ἐξ οὗ δὴ τόπου καὶ ἄρχεται τὰ κερτόμια ἐνταῦϑα ἔπη, τὸ ἀκόμιστον δηλαδὴ τὸν 
γέροντα εἶναι, τὸ γῆρας λυγρὸν ἔχειν, τὸ κακῶς͵ αὐχμεῖν, τὸ ἀεικέα φορεῖν" & δὴ κομματικῶς κεῖνται ὡς 
ἐν σκώμμασι πρέπει. ἔτι δὲ καὶ τὸ Oud εἶναι. δῆλον δὲ ὅτι παράγωγόν ἐστιν ἐκ τοῦ κέρτομος τρισυλλά- χο 

4o βου ὁ ὀνόματος τὸ κερτόμιον ἔπος. (Vers. 242.) Τὺ δὲ, κάτω ἔχων χεφραλὴν, "οὐ ταυτόν ἐστι τῷ ὕστερον 
παρ᾽ ̓ Αττιχοῖς, χάτω χάρα, ἢ συνϑέτως χατώκαρα" ἐκεῖνο γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ κεφαλὴν χρεμαμένων 
ἢ βυϑιζομένων λέγε erai, (Vers, 244.) Τὸ δὲ, οὐκ ἀδαημονίη σ᾽ ἔχει ἀμφιπολεύειν C ὄρχατον, περίφρα- 834 
σις τοῦ, δαήμων εἰς τῆς “ηπευτικῆς. τούτου δὲ κομματικὴ ἐπιτομὴ τὸ, ( Vers. 245.) ἀλλ εὖ χομιδὴ & ἔχει, 

τουτέστιν ἐπιμεμέληται ὃ ὄρχατος, περὶ οὗ προείρηται ἀλλαχοῦ. (Vers. 244.) ᾿Αμφιπολεύειν δὲ οὐχ᾽ 
ἁπλῶς τὸ περιοδεύειν, ἀλλ ἔχει τι καὶ δουλικῆς σημασίας, ἀφ᾽ ἧς αἱ ἀμφίπολοι. ( Vers. 246.) ᾿Εν 
δὲ τῷ, οὐ φυτὸν οὐ συχῆ χαὶ ἑξῆς, τῷ χαϑόλου ἤγουν τῷ φυτῷ ἐπῆκται τὰ ὑπ᾽ αὐτὸ μερικὰ δένδρα τὲ 
καὶ λοιπά" φυτὰ γὰρ πάντως καὶ τὰ περὶ πρασιὰν, περὶ ἧς καὶ αὐτῆς ὁμοίως προεῤῥέϑη, xc ἢ συχῆ 
χαὶ τὰ ἐφεξῆς δένδρα. Ὅρα δ᾽ ἐνταῦϑα καὶ τὴν ἐπιμονὴν τοῦ “ἀποφατικοῦ εὐειδοῦς καὶ λαμπροῦ σχήμα- 
τος καὶ τὴν γοργότητα ἐν τῷ, οὐ φυτὸν οὐ συκῆ οὐ τόδε οὐ τόδε. ἐκτείνει δὲ καὶ νῦν τὴν ἄρχουσαν 20 
ü συχῆ. (Vers. 247. ) Τὸ δὲ, ovx ἄνευ κομιδῆς κατὰ κῆπον, σαφήνειά ἐστι τοῦ. ( Vers. 245.) ἀλλ 

εὖ τοι κομιδὴ ἔχει ἡ τοῦ ὀρχάτου. (Vers. aág. ) Τὸ δὲ, ovx ἀγαϑή σὲ κομιδὴ € ἔχει, ἀστεῖον ἐστὶ ῥητορι- 

κὸν ἀντίϑετον" λέγει γὰρ ὡς ὃ μὲν κῆπος ἔχει κομιδὴν ὑπὸ σοῦ, σὺ δὲ οὐχ ἔχεις τὴν δέουσαν κομιδήν. 
ὅμοιον δέ τι μετ᾽ ὀλίγα καὶ τὸ, οὔ σε κομιδὴ ἀγαϑὴ ἔχει, ἀλ᾽λὰ γῆρας λυγρὸν ἔχεις. ( Vers. 250.) 

5o Τὸ δὲ, αὐχμεῖς κακῶς, ἐχρησίμευσε χαὶ τῷ κωμικχῷ εἰς σκῶμμα ἐν ταῖς Négéhaug. αὐχμεῖ δὲ καχῶς 
ὃ xai dino ἔχων χατὰ τὲν “Ἰαέρτην χαὶ ἀλουτῶν. γίνεται δὲ τὸ αὐχμεῖν, ὡς περ χαὶ ὃ αὐχμὸς, παρὰ 
τὸ αὔω τὸ ξηραίνω πλ ονασμῷ δασέος , ὡς x«i ἐν τῷ βρυχηϑμὸς γίνεται. καὶ τοῖς ὁμοίοις. δῆλον δὲ ὅτι 

ῥύπος ξηρανϑεὶς γῇ ἔοικεν αὐχμώσῃ χαὶ μὴ τεγγομένῃ ὕδατι. (Vers. 251.) ᾿Δεργίαν δὲ οὐ μόνον τὴν 
χοινῶς λεγομένην ἃ ἀργίαν λέγει τὴν ix τῆς ἀεργίας κεκραμένην» ἀλλὰ xci τὴν εἰς ἔργον ἀτεχνίαν, δια- 

φέρουσαν τῆς κακχοεργίας, ὅτι ἐχείνη μὲν κακίαν δηλοῖ ψυχῆς ὡς ἐν τῷ, κακχοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ ἀμεί- 80 
VOY, τοῦτο δὲ ἀνεπιστημοσύνην. ( Vers. 252. sq. ) Τὸ δὲ δούλειον εἶδος καὶ μέγεϑος ὁμογραφοῦνται 
τῇ ἐκ τοῦ δουλεύω γενομένῃ δουλείᾳ, οὐ μὴν καὶ τὸ δούλιον ἤἡμαρ΄ ἐκεῖνο γὰρ τῷ ἰῶτα μόνῳ παραλήγεται, 
xa d καὶ ἡ δουλία ἡ ἡμέρα ὥς φασιν οἱ παλαιοί. ( Vers. 251.) Τὺ 02, ov σε κομέξει, ῥῆμα ἔχει τὸ πρω- 
τότυπον τῆς κατ᾽ ἐπιμέλειαν κομιδῆς. ( Vers. 254.) TO δὲ, τοιούτῳ δὲ ἔοικας, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι a - 
εὕδειν ua ̓αχῶς, διττὴν & ἔχει ἔννοιαν" 3j γὰρ ὕτι τοιοῦτος εἶ οἷος λούεσθιαν χαὶ μετὰ τὸ ἐμφαγεῖα κοιμᾶσθαι 

6o οὐ μὴν καὶ ἔργοις ἐπιπρέπεις ἀνδρικοῖς, à ἢ) ὅτι τοιούτῳ ἤγουν βασιλεῖ ἔοικας, οὐ νῦν οὕτως "ὡς ἔχεις, ἀλλ 
ὅτε ὃ τοιοῦτος λούσαιτο χαὶ φάγοι, ὥστε καὶ ἀναπεσεῖν εἰς ὕπνον. τηνικαῦτα γὰρ τὸ ἄρτι ῥυπαρὸν ἀπο- 

a υνάμενος ὁ χατὰ σὲ φανείη) ἂν τῇ ἀλλοιώσει ὦ ως βασιλεύς" ὃ δὴ σύμφωνόν ἐστι τῇ περὶ λοετροῦ χαὶ λοιπῆς 

χατὰ σῶμα τημελ diet δόξῃ, ὡς καὶ ἀλδαινόντων τὰ μέλη καὶ καλλίω αὐτὰ ποιούντων εἰ | ϑεραπεύοιτο. καὶ 

ἔστι μὲν χαλὴ χαὶ ἡ τοιαύτη ἔννοια, σαφεστέρα δὲ χαὶ ἀβιαστοτέρα 7] πρώτη. (Vers. 253. sq.) Τὸ 4o 
δὲ, βασιλῆϊ ἀνδρὶ ἐ ἔοικας. τοιούτῳ δὲ ἔοικας καὶ ἑξῆς, περικαλλές ἐστι καὶ αὐτὸ σχῆμα ἐπαναστροφῆς, 

4θ61ὁποῶν τι ἐν ᾿Ιλιάδι καὶ τὸ, εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, μένος δ᾽ αἴϑωνι, σιδήλρῳ. ὧν 
τὸ μὲν συμπλ ἡροῖ στίχον, τὸ δ᾽ αὖ χατάρχει τοῦ ἐφεξῆς στίχου. ( Vers, 257. ) δῆλον δὲ ὡς ἔχει vt κέρ- 

τομίας. καὶ τὸ πῇ μὲν βασιλῆϊ ἐοιχέναι λέγειν τὸν γέροντα, πῇ δὲ ἐρωτᾶν χατὰ ἐναντίαν ἔννοιαν, τίνος 
δμὼς εἶ. χαὶ αὐτὸς οὐ τῶν ἄλλως ϑεραπόντων, ἀλλὰ τῶν χηπευόντων. ὁμοίως δὲ δῆλον ἐκ τοῦ ποιητοῦ 
καὶ ὡς ἔχαιρεν αὐτουργῶν χατὰ γεωργίαν ὃ apris, ὥς mov καὶ Ὀδυσσεὺς φϑάσας ἐνηβρούνατο πρὸς 
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τοὺς μνηστῆρας τῇ γεωργιχῇ τέχνῃ, χαὶ ὅτι διὰ τὸ ἐπὶ τῷ υἱῷ πένϑος ὃ γέρων τοῖς ἀγροῖς ἐχδέδωκεν 

ἑαυτόν. pes 255.) Τὸ ài, ἡ γὰρ δίχη ἐστὶ γερόντων, ἀπόφανσίς ἐστι σεμνὴ γνωμικὴ χατὰ τὸ, 

τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων, χαὶ , αὕτη TOL δίχη ἐστὶ ϑεοῦ, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ( Vers, 260.) To δὲ, 

οὗτος ἀνὴρ ξυμβλήμενος οὔ τι μάλ ἀρτίφρων καὶ ἑξῆς, ψόγος ἐστὶ τοῦ μὴ ἐντελῶς διατεϑέντος ἐφ᾽ 

ἠρώτηται- ἀναφορικὸν δὲ ἐνταῦϑα τὸ, οὗτος ἀνήρ" οὐ γὰρ πάρεστιν ἐχεῖνος ὡς χαὶ δείχνυσϑαι. 

(Vers. 261.) Τὸ δὲ, οὐ τόλμησεν ἕκαστα εἰπεῖν, ἀντὶ τοῦ οὐκ ἐχαρτέρησε xci νῦν χεῖται, χαϑὰ καὶ 

πρὸ ὀλίγων. (Υ εἴ5. 265.) Τὸ δὲ, ἀμφὶ ξείνῳ ἐμῷ, ταυτόν ἐστι τῷ, περὶ φίλου ἐμοῦ. (Vers. 264.) 

Τὸ δὲ, καὶ εἰν Δίδαο δόμοισι, σαφήνεια ἐστι τοῦ τέϑνηκεν" ἔστι γάρ τιῖνα οὐ μόνον τροπικῶς κακῶν 10 
ὕπο κατὰ τὴν τραγῳδίαν ϑανεῖν, ἀλλὰ καὶ λόγοις μόνοις κατά τὲ φήμην ἁπλῶς καὶ μὴν κατ᾽ ἐπιτή- 

10 δευσιν; ὅτε τις προτίϑεται λόγοις ϑανὼν, “ἔργοισι σωϑῆναι τραγῳδικῶς εἰπεῖν κἀξενέγκασϑαι κλέος. 

ὃ καὶ Ζάλευκος χαὶ Πυϑαγόρας i ἐπραγματεύσαντο. λέγει οὖν τὸ τέϑνηκεν ἐνταῦϑα ovy οὕτω πως, ἀλλ᾽ 

ὅτε τις κατὰ φύσιν ϑανὼν iy “Διδου γένηται. ( Vers. 270.) ᾿φ“ρχεισιάδης 02 “αέρτης ὡς υἱὸς ᾿“ρκεισίου, 

ὃς ἢ παρὰ τὸ ἀρκέω ἀρχέσω ἐῤῥέϑη ὡς οἷα ἐπαρκεῖν ἁπλῶς δυνάμενος, ὅϑεν καὶ ὃ ποδάρκης, 7| διότι 
ἄρκος αὐτὸν ἤτοι ὄρχτος ϑηλάσοι, καϑὰ καὶ ἕτερόν τινα ἵππος ἢ αἰξ, καὶ ἄλλους τινὰς λύκαινα" ἕν 
οἷς χαὶ οἱ τῶν Ρωμαίων ἔξαρχοι κατὰ Δίωνα, “Ῥῶμος δηλαδὴ καὶ “Ῥωμύλος, οὖς ἐθήλασε λύκαινα 

ἡ παρὰ ᾿Ιταλιώταις λούπα. ὃ δὴ ὄνομα μετῆχται ἀστείως εἰς ἑταιρίδων προσηγορίαν" τὸ ζῷόν τε γὰρ 
ἁρπακτικὸν U λούπα εἴτουν λύκαινα καὶ αἱ ἑταιρίδες δὲ ὁμοιότροποι. εἰ δὲ καὶ μῦϑος τερατεύεται ὡς 
ἄρα τέχοι αὐτὸν ἄρκτος, 7 ἱστορία apium TÓ TOLOUTOY βρέφος ἀνϑρωπίνως μαιεύουσα" φασὶ γὰρ 

Κέφαλον τὸν Zhjtovéeg ἢ Δηΐονος ἐξ ἄρκτου γυναικὸς τεχεῖν τὸν Vue (Vers. 275.) ᾿“νϑεμόεις 

20 δὲ χρατὴρ ὡς καὶ ἕν ἄλλοις λέβητες καὶ τρίποδες ἐῤῥέϑησαν ἀνϑεμόεν" τες οἱ ἀναϑηματικοὶ διὰ χειμη- 20 

λίωσιν ἢ ἢ ἀνϑηροὶ διὰ τὰ δαιδάλματα. ἐν δὲ τῇ ̓ Ιλιάδι καὶ τοπικὸν ἐπίϑετον τὸ ἀνϑεμόεν κεῖται" λει- 

μῶνα γὰρ Ὅμηρος ἐκεῖ φησὶν ἀνϑεμόεντα. COMER 276.) «41 δὲ ἁπλοΐδες χλαῖναι πρὸς διαστολὴν ἑτέρων 
μὴ τοιούτων ἐῤῥέϑησαν, ὁποῖαι πάντως αἱ διπλοΐδες. Περὶ δὲ φαρέων χαὶ ταπήτων καὶ χιτώνων πολ- 

λαχοῦ δηλοῦται. ( Vers. 278.) Ὁ δὲ περὶ ; γυναικῶν ἐνταῦϑα λόγος χρήσιμος ev τοῖς 7 πρὸ τούτων εἰς τὸ, 
895 οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας. ἔνϑα ἐφαίνετο καὶ ὅτι ἄορας τὰς γυναῖκας ἐχεῖ ὃ ποιητὴς λέγει, καὶ ὅτι ἐδί- 

δοντό ποτὲ καὶ γυναῖχες τοῖς ἐπιξενουμένοις. (Vers. 279.) Εἰδαλίμας δὲ ἢ τὰς εὐειδεῖς λέγει ἢ καὶ 

ἄλλως τὰς ἐπιστήμονας παρὰ τὸ εἰδέναι, ἵνα εἴη ταυτὸν τῷ, ἔργα εἰδυίας, xci τὸ εἰδαλίμας. τὸ μέντοι 
ἰδάλιμον καῦμα διὰ τοῦ ἰῶτα ἔχει τὴν ἄρχουσαν παρὰ τὸ ἐδίειν χαὶ τὸ ἴδος, ὃ δηλοῖ τὸν ἱδρῶτα. 

(Vers. 266.) Ὅτι ἀγαϑοῦ ξενοῦ δηλωτιχὸν τὸ, ἄνδρα ποτ᾽ ἐξείνισσα ἡμέτερόνδ᾽ ἐλ ϑόντα, OL OV 

30 δηλαδή" χαὶ οὔ πώ τις βροτὸς ἄλλ ος ξείνων τηλεδαπῶν φιλίων, τουτέστι φίλτερος. ἐμὸν ἵκετο δῶμα. 

ix τοῦ φίλος δὲ ὃ φιλίων γίνεται, ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ, ὡς καὶ προεδηλώϑη, ὃ φίλιστος, οὗ “χρῆσις καὶ παρὰ 

“Σοφοκλεῖ. (Vers. 271.) Ἔτι ὁμοίας ξενίας φραστικχὸν χαὶ τὸ, τὲν μὲν ἐγὼ πρὸς δώματ᾽ ἄγων 3o 

εὖ ἐξείνισσα ἐνδυχέως φιλέων πολλῶν χατὰ οἶχον ἐόντων, καί οἱ δῶρα πόρον ξεινήϊα οἷα ἐώκει. 

(Vers. 281.) ψόγον δὲ φράζει χώρας τὸ, ξεῖνε γαῖαν μὲν ἱκάνεις ἣν ἐρεείνεις, ὑβρισταὶ δ᾽ αὐτὴν καὶ 

ἀτάσϑαλοι ἄνδρες ἔχουσιν. ( Vers. 283.) ᾿Επὶ δέ τινος μάτην δωρησαμένου ἁρμόζει τὸ, δῶρα δ᾽ ἐτώ- 

Gic ταῦτα Ζαρίξεο μυρία ὑπάξων. ( Vers. 284.) Μνήμην δὲ εὐεργετικοῦ ποτὲ ἀνδρὸς ἀγαϑὴν ἔχει τὸ, 

εἰ γάρ μεν ζωόν Y usc ἤτοι χατέλ αβες, εὗρες, δώροις à ἄν σὲ eue enpánevog ἀπέπεμψε καὶ ξενῇ] ἀγαϑῇ" 

ἡ γὰρ ϑέμις C 0c τις ὑπάρξει. χαὶ ἔστι καὶ τοῦτο γνωμικὸς ἀφορισμὸς ὅμοιος τῷ, 7 γὰρ δίκη ἐστὶ γερόν- 

TOY, καὶ τοῖς τοιούτοις ὡς πρὸ βραχέων ἐῤῥέϑη. ( Vers. 486.) “ Ὅρα δὲ τὸ ὑπάρξει ἀντὶ τοῦ προχατάρ- 
4o Su, οὕτω καλῶς καὶ πρωτοϑέτως λεγόμενον παρὰ τῶν παλαιῶν, ὃ περ οἱ μεϑ' Ὅμηρον καὶ κατάρχειν. 

φασίν" ἀφ᾽ ὧν xi ἡ καταρχὴ τῶν ἔργων xci, ὑπαρχὴ, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ἐξ ὑπαρχῆς. λέγ ει δὲ ἡ ῥηϑεῖσα 
γνώμη, ὅτι ϑέμις τουτέστι δίχαιον ἄντι ξενίξεεν τὸν ὑπάρξαντα χατὰ τὸ, δόμεν, ἤγουν δὸς, ὃς κεν 

δῶ, τὸ “Ησιόδειον, χαὶ ἵνα καὶ χάρις χάριν εἴη τίχτουσα χατὰ τὸ ἐν ἄλλοις ῥηϑὲν τῶν χαρίτων ἴδιον. 

(Vers. 284.) Τὸ δὲ ἐνίχεις ἢ) ἐκ τοῦ κιχῶ γίνεται ἢ ἐκ τοῦ χίγημι, ἐξ οὗ τὸ κιχήμεναι. (Vers. 289 — 296.) 

Ὅτι συχνὰ γοήματα ἐνταῦϑα τὰ τοῦ “Ταέρτου περὶ Ὀδυσσέως "ταῦτα" σὸν ξεῖνον δύστηνον, ἐμὸν παῖδα 4o 

εἴ ποτ᾽ ἔην γε δύσμορον, Oy που τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης ἢ ἐν πόντῳ φάγον ἰχϑύες ἢ ἐπὶ χέρσου 

55.2 
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ἀκ τὰς κα μος τ ᾿ οἰ νον X τῇ sais Ux) NS ἢ r ϑηρσὶ καὶ οἰωνοῖς ἕλωρ γένετο. λυπεῖ δὲ τὸν γέροντα καὶ ὕτι οὐκ ἔκλαυσεν exelyov περιστείλας μήτηρ, οὐδ᾽ 
ἄλοχος πολύδωρος ἐχέφρων Πηνελόπεια κώκυσεν ἐν λεχέεσσιν, ὡς ἐπεῴκει, ὀφϑαλμοὺς καϑελοῦσα: τὸ 
γὰρ γέρας ἐστὶ ϑανόντων, τὸ καὶ ἀλλαχοῦ ῥηθέν. μονῳδικὼ δὲ ταῦτα τοῦ γέροντος ii τῷ υἱῷ. (Vers, 291.) 
Ὅρα δ᾽ ἐν τούτοις τὸ, 1) ἐπὶ χέρσου ἕλωρ ἐγένετο, ἀσυνήϑως φρασϑέν" τὸ μὲν γὰρ ἀκόλουθον τοιοῦτον 
ἂν ἦν" ὅν που ἔφαγον ἰχϑύες 1j ἐπὶ χέρσου ϑῆρες καὶ οἰωνοὶ ἕλωρ ἔϑηκαν. ὁ μέντοι γέρων, ὡς οἷον ὑπὸ 
λύπης ἐχλαϑόμενος τῆς συνήϑους φράσεως, ἐνήλλαξεν αὐτὴν, καὶ χρὴ νοεῖν ἐκ τοῦ, ὅν που τῆλε, ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ ὃς, ὡς εἰ ἔλεγεν, ὃς ἐπὶ χέρσου ἕλωρ ἐγένετο. ( Vers. 292.) Ὅρα δὲ καὶ τὸ ϑηρσίν" εἰ γὰρ ἄλλως 
ϑηρία πάντα τὰ ἄλογα, ὡς προδεδήλωται, ἀλλ᾿ ὁ ποιητὴς ἐνταῦϑα ϑῆρας ἰδιαζόντως τοὺς περὶ χέρσον 
ὠμηστὰς λέγει, ὥς περ καὶ οἰωνοὺς οὐ πάντας ἀλλὰ τοὺς σαρχοβόρους. ( Vers. 293.) Τὸ δὲ περιστείλασα 
καιριωτάτη λέξις ἐστὶν, εὐκοσμίαν δηλοῦσα νῦν μὲν ἐπὶ νεκροῦ, παρ᾽ ἄλλοις δὲ καὶ ἐπὶ ζώντων. τοιαύτης τὸ 

50 δὲ δυνάμεως καὶ ἡ περιστολή. (Vers. 294.) Γάλοχος δὲ πολύδωρος καὶ "νῦν, ὡς nto καὶ ἐν ̓ Ιλιάδι ἡ .4ν- 
δρομάχη xci εἴ τίς που ἄλλη. (Vers. 296.) Καϑελεῖν δὲ ὀφϑαλμοὺς τὸ νεκρικῶς καλύψαι ὡς ἀπὸ τοῦ 
παρακολουϑοῦντος" παρέπεται γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις καϑαιρεῖν ἐπὶ συμμύσει τὰ βλέφαρα. ( Vers. 209.) 
Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα ἔμπορος χεῖται ὃ ἀλλοτρίας νηὸς ἐπιβάτης φησὶ γάρ᾽ ποῦ δὲ ναῦς ἕστηχε, 3| 66 ἤγα- 
γεν; ἢ ἔμπορος εἰλήλουθας νηὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίης, οἱ δ᾽ ἐκβήσαντες ἔβησαν. ( Vers, 301.) Ἔνϑα ὅρα καὶ 
τὸ, οἱ δὲ, ἀντὶ τοῦ, οἱ ναῦται, νοηϑέντες ᾿Αττιχῶς ἐκ τῆς νηός. Καὶ ὅτι βῆναι μὲν τὸ ἀποβῆναι, τὸ 
ἀποπλεῦσαι, ἐχβῆσαι δὲ τὸ ἐξαγαγεῖν τῆς νηός. (Vers. 500.) ᾿Εν δὲ τῷ, ἢ) ἔμπορος εἰλήλουθας, λυτι- 
κὸς ὃ ἢ σύνδεσμος" 0 ζηλώσαντες οἱ μεϑ' Ὅμηρον κατάρχουσι δι᾿ αὐτοῦ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς λύσεων. 
( Vers. 304.) Ὅτι Ὀδυσσεὺς ἐν τῷ τοῦ πατρὸς ἀποπειρᾶσϑαι ἐπικρύπτων ἑαυτὸν πλᾶττει εἶναι. μὲν ἐξ 

θο᾿ ἀλύβαντος, υἱὸς δὲ ᾿ἀφείδαντος Πολυπημονίδαο ἄνακτος. ἐμιοὶ δέ, Ἄφησιν, ὄνομά ἐστιν Ἐπήριτος" 20 
ἀλλά με δαίμων πλάγξεν ἀπὸ Σιχανίης, ἐκεῖϑεν δηλαδὴ ἐρχόμενον. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι AM μὲν ἢ Mag 
πόλις ᾿Ιταλίας ἡ κληϑεῖσα ὕστερόν, φασι, Merenóvriov. ἕτεροι δὲ πόλιν Θρῳκίαν ταύτην εἶπον. Ὅμη- 

19629005 δὲ ταύτην ἐπίτηδες ἐπελέξατο οἷα παρωνυμουμένην τῇ ἄλῃ τουτέστι τῇ πλάνῃ τοῦ Ὀδυσσέως. 
(Vers. 305.) ᾿δφείδαντος δὲ υἱὸς εἶναι λέγει, ἐμφαίνων τὸ ἑαυτοῦ ἐλευϑέριον καὶ μεγαλόδωρον" 836 
ὃ συνιστῶν, καὶ ὃ ““αέρτης ἔφη πρὸ ὀλίγων, ὅτι δώροις ἄν σε Ὀδυσσεὺς ἀμειψάμενος ἀπέπεμπε. TIoAv- 
πήμων δὲ αὐτῷ καταψεύδεται πάππος πρὸς αἴνιγμα τῶν πολλῶν πημάτων ὧν ἔπαϑε. (Vers, 306.) 
Τὸ ài" Επήριτος ταυτόν πώς ἐστι τῷ περιμάχητος ἀπὸ τοῦ ἐρίζω, ἐπεὶ πᾶσιν ἔμελλε καὶ ἐπίστροφος ἣν 

10 ἀνθρώπων Ὀδυσσεὺς, ἢ καὶ ὅτι τὴν ἀγαϑὴν κὑπέτρεφεν ἔριν. ᾿Ιστέον δὲ ὅτι κατὰ ἀναλογίαν ἐπήρι- 
στος ὥφειλεν εἴναι ὁμοίως τῷ ἀμφήριστος, ἀπήγαγε δὲ τὸ σίγμα διὰ χρείαν δακτύλου. 0 γίνεται καὶ ἐν 
τῷ, νήρϑιτον ὄρος, καὶ εὔκτιτον xci εὐχτιμένην καὶ ἐν ἄλλοις. xci τοιοῦτος μὲν ὃ πλαστὸς οὗτος 30 
᾿Επήριτος. ἑ μέντοι γε παρὰ τοῖς ὕστερον ἐπίῤῥητος διὰ προπαραλήγοντος ἰῶτα καὶ παραλήγοντος ἢ 
καὶ διπλασμοῦ τοῦ ἀμεταβόλου ψόγον δηλοῖ προσώπου, λαμβανόμενος ἀντὶ τοῦ πολύψεκχτος. καϑ' οὗ 

20 πολλὰ ῥητὰ δηλαδὴ, ὡς τῆς ἐπὶ προϑέσεως κἀνταῦϑα τὴν κατὰ δηλούσης, ἵνα ἢ ἐπίῤῥητος ὁ κατάῤ- 
ῥητος. (Vers. 307.) Σικανίαν δὲ τὴν Σιχελίαν φασί τινες, περὶ ἣν ἡ πλείων τοῦ Οδυσσέως προπέ- 
quive πλάνη γενέσϑαι. διὸ καὶ Ὀδυσσεὺς ἄρτι οὐκ ἀφυῶς αὐτῆς μέμνηται. ἣν δὴ Σικανίαν οἰχίσαι καὶ 
καλέσαι λέγεται Ἴβηρες ἐλϑόντες ἀπὸ Σικανοῦ ποταμοῦ. Διόδωρος δέ που τῶν δεκάτων βιβλίων εἰπὼν 
περί TE Σιχελῶν καὶ Σικανῶν, διαφορὰν οἶδεν, ὡς καὶ προεῤῥέϑη., Σικελοῦ καὶ Σικανοῦ. οἱ δὲ pe 
Ὅμηρον καὶ Σικελοῦ χαὶ Σιχελιώτου διαφορὰν οἴδασι" Σικελὸς μὲν γάρ, φασιν, ὃ ἐν Σικελίᾳ βάρβα- 
ρος, οὗ ϑηλυχὸν ἡ Σικελὴ γραῦς" Σικελιώτης δὲ ὃ ἀπὸ ᾿Ελληνίδων πόλεων μετοικίσας ἐκεῖ, οὕτω. δὲ 
καὶ ᾿Ιταλοὶ μὲν οἱ ἐξ ἀρχῆς τὴν χώραν οἰχήσαντες, ᾿Ιταλιῶται δὲ üco vOv Ελλήνων ἀπῳκχίσϑησαν μετὰ 4o 

βϑοταῦτα ἐκεῖ. (Vers, 511.) Ὅτι ᾿ἀγαϑὴν πομπὴν ξένου δηλοῖ τὸ, ἐσϑλοὶ ἦσαν ὄρνιϑες ἰόντι δεξιοὶ, οἷς 
χαίρων ἐγὼν ἀπέπεμπον ἐχεῖνον, χαῖρε δὲ κεῖνος ἰὼν, ϑυμὸς δέ τι ἡμῖν ἐώλπει ( Vers. 514.) μίξεσθαι 
ξενίῃ ἠδ᾽ ἀγλαὰ δῶρα διδώσειν, ἤγουν δοῦναι ἀπὸ τοῦ διδῶ διδώσω πρωτοτύπου, ἐξ οὗ τὸ δίδωμι. 
(Vers. 511.) Ὄρνιϑες δὲ zai νῦν, τουτέστιν οἰωνοὶ, oi τὸ μέλλον δηλοῦντες. δεξιοὶ δὲ ὄρνιϑες εἰπεῖν 
καὶ ἐσϑλοὶ ταυτόν ἐστι. (Vers. 512.) Τοῦ δὲ ἀποπέμπειν ovx ἔστι καιρεωτέραν λέξιν ἐπὶ τῶν τοιούτων 
εἰπεῖν. (Vers. 313.) Τοῦ δὲ ἥμιν ἡ προπερίσπασις ἤδη σαφῶς προδεδήλωται. (Vers.314.) Τὸ δὲ, 



PACGPKIAIAÁ 4 Vs 315—35a. 325 

μίξεσϑαι ξενίῃ, πρὸς διαστολὴν μὲν κεῖται τοῦ φιλότητι μίξεσϑαι καὶ τῶν τοιούτων" περίφρασις δέ 
ἐστι τοῦ ξενισϑῆναι. ( Vers. 315.) Ὅτι λύπης καὶ ἀγωνίας ἐνδεικτικὸν τὸ, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ixa- 

λυψε μέλαινα καὶ ἑξῆς, ὡς προγέγραπται. ( Vers. 516.) ἔνϑα καὶ κόνιν αἰϑαλόεσσαν λέγει τὴν ξηρὰν 

xci ὁποία τις ἐκ τῶν αἰϑομένων σωμάτων γένοιτ᾽ ἄν. ( Vers. 818.) τοῦτο δέ, φησιν, ὠρίνετο ϑυμὸς 
ἀνὰ ῥῖνα δέ οἱ ἤδη ( Vers. 519.) δριμὺ μένος προὔτυψεν, ἤγουν προενέπεσε ταῖς ῥισίν. ὃ δὴ προπά- 
σχει ὡς ταπολλὰ ὃ μέλλων δαχρύειν. ἡ δὲ λέξις τοῦ προτύπτειν καὶ ἐν ᾿]λιάδι, πλὴν πολεμικὴ, ὡς δηλοῖ 
τὸ, Τρῶες δὲ προὔτυψαν. καὶ ἄλλως δὲ νῦν προτύψιαι τὸ μὴ ἐντός που τύψαι, ἀλλὰ πρὸ τοῦ ἀχρωτη- 
ρίου τῆς ῥινός. (Vers. 52 1.) Ὅτι ὃ ψηλαφηϑεὶς καὶ εὑρε"ϑεὶς ὑπὸ παλαιοτέρου τινὸς ἐρεῖ ἂν τὸ τοῦ 4o 

Ὀδυσσέως πρὸς τὸν πατέρα" ἐκεῖνος μέν τοι ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγὼ, πάτερ, ἤλυϑον. (Vers. 523.) Παράκλη- 
10 σις δὲ τοῦ μὴ κλαίειν τὸ, ἀλλ ἴσχεο χλαυϑμοῖο γόοιό τε δακρυόεντος. (Vers. 325. sq.) Ὅτι δεικνὺς 

ὃ ποιητὴς, ὡς ἐν καιρῷ κατεπείγοντι βραχυλογεῖν χρὴ δυσὶ στίχοις ἐνταῦϑα περιλαμβάνει τὰ κατὰ 
τοὺς μνηστῆρας" ἔνϑα πλάσας εἰπόντα τὸν Ὀδυσσέα, ὅτι μνηστῆρας κατέπεφνον ἐν ἡμετέροισι δόμοισι 
λώβην τινύμενος ϑυμαλγέα χαὶ κακὰ ἔργα, προστίϑησι καὶ τὴν τῆς ἄγαν συντομίας αἰτίαν φάμενος " 
( Vers. 524.) ἐκ γάρ τοι ἐρέω, μάλα δὲ χρὴ σπευδέμεν. τοῦτο δὲ ἢ διὰ τὸ καραδοκεῖσϑαι πόλεμον ἐκ 
τῶν Ιϑακησίων αὐτίχα νῦν ἢ χαὶ διότι αὐτὸς ὃ ποιητὴς σπεύδει τελευτὴν ἤδη ἐπιϑεῖναι olg ἐνταῦϑα 

misi. (6.8. 329 — 352.) Ὅτι “αέρτου ζητήσαντος ἐξ Οδυσσέως σῆμά τι ἀριφραδὲς ὄφρα: φησὶ, 
πεποίϑω, ( Vers. 351.) πρῶτον μὲν τὴν οὐλὴν τὸ μέγα παράσημον ἀπεγύμνωσεν, ἐπιτεμὼν τὸ "κατ᾽ 50 

887 αὐτὴν προῤῥηθὲν μακρὸν διήγημα ἐν στίχοις ἐνταῦϑα τέτταρσιν. εἶτα χαϑάπερ τῇ γυναικὶ οὕτω καὶ 

τῷ πατρὶ ἰδιαίτατόν τι γνώρισμα παραδεικνὺς οἰχέϊον τῷ τόπῳ, περὶ ὃν ἄρτι εὕρηται, ἀπαριϑμεῖται 

20 xai δένδρα τῷ “αέρτῃ, & μοί ποτέ, φησιν, ἔδωκας, ἐγὼ δ᾽ ἤτεόν cs ἕκαστα, ὡς εἰχὸς, παιδγνὸς ἐὼν 

χατὰ κῆπον ἐπισπόμενος, διὰ δ᾽ αὐτῶν ἱχνεύμεσϑα, ἤγουν διὰ τῶν τοιούτων δένδρων ἐπορευόμεθα 
ὡς καὶ ἰδεῖν us αὐτὰ καὶ οὕτω μεμνῆσϑαι αὐτῶν. σὺ δ᾽ ὠνόμασάς, φησι, καὶ ἔειπες ἕκαστα. ὄγχνας 
μοι δῶχας τρεϊσκαίδεκα καὶ δέπκα μηλέας, συχέας τεσσαράκοντα, ὕρχους δέ μοι ὧδ᾽ ὀνόμηνας δώσειν 6o 
πεντήκοντα, δΙῖατρύγιος δὲ ἕκαστος ἤην, τουτέατιν ἢν πλεονασμῷ καὶ νῦν τοῦ ἑνὸς ἦτα. ἔνϑα δ᾽ ἀνὰ 

σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν, ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερϑε. καὶ οὕτω μὲν Ὀδυσσεύς. τοῦ δὲ 
Ἀγέροντος αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, ὡς καὶ προεγράφη, σήματα ἀναγνόντος, ἤγουν ἀνα-1908 
γνωρίσαντος, ἀναμνησϑέντος. ἀμφὶ δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε, ὅ περ ἐπὶ τῆς γυναικὸς ἔφη" ἀκφὶ δὲ 
χεῖρας δειρῇ βάλλε. τὸν δὲ προτὶ οἷ, ἤγουν πρὸς ἑαυτῷ, εἷλεν ἀποψύχοντα, ὡς εἰκὸς, Ὀδυσσεύς, ἐπεὶ 
δὲ ἄμπνυτο ἤγουν ἐς φρένας ϑυμὸς ἀγέρϑη, 0 δὴ ϑυμηγερέειν ἀλλαχοῦ πέφρασται, τότε δὴ ὃ γέρων 

3o ἀναφωνεῖ πάνυ ἐνδιαϑέτως ἐν ϑαύματι τὸ, ἢ Qe ἔτι ἔστι ϑεὸς κατὰ τὸν μα"χρὸν Ὄλυμπον, εἰ ἐτεὸν 10 

μνηστῆρες ἀτάσϑαλοι ὕβριν ἔτισαν, τουτέστι. ἔστι ϑεὸς εἴ περ οἱ κακοὶ ἀπώλοντο. ἀποφϑεγματικὸν 

δὲ τοῦτο καὶ πάνυ παιδευτικόν. ( Vers. 338.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι παιδνὸς μὲν ὁ πάνυ γέος παρὰ τὸ παίζειν, 
ὡς xci ἀλλαχοῦ ἐῤῥέϑη. (Vers. 339. 341.) Τὸ δὲ ὀνομάσαι καὶ τὸ ὀνομῆναι εἰς ταυτὸν ἐν τοῖς ῥηϑεῖ- 

σιν ἤχται. (Vers. 340.) Ὄγχναι δὲ κυρίως αἱ καὶ ἀχράδες, ἤγουν δένδρα γεννῶντα τοὺς ἀγρίους 

ἀπίους. γίνεται δὲ παρὰ τὸ ἄγχε.ν" ἄγχουσι γάρ πως οἱ ἐκεῖϑεν καρποὶ διὰ τὸ ἄγαν στύφον. TO δὲ 

εἰπεῖν τρισχαίδεχα καὶ ἐπισυνάψαι τὸ, καὶ δέκα, χάλλους ἐπ στὶν ἐπαναφοριχοῦ χατὰ τὸ, Πάτροκλον 50 

πρόφασιν 0 φασιν, ἔτι δὲ καὶ τὰ ὅμοια. Τὸ δὲ τρεισχαίδεκα διὰ διρϑόγγου γράφουσι τὰ τῶν ἀντιγρά- 

φων ἀχριβέστερα πάνυ ἀναλόγως, ἐπεὶ πῶς ἄν τις διὰ διχρόνου γράψοι τὸ, ὄγχνας τρεισκαίδεχα, ὃ δια- 
λυϑὲν οὕτως ἂν φράζοιτο" ὄγχνας τρεῖς καὶ δέχα. τὸ δὲ τοιοῦτον τρεῖς οὐκ ἂν ἀμφιβάλοι τις διὰ 

4o διφϑόγγου γράφεσθαι. Αἱ δὲ μηλέαι πολύν τινα ζητοῦσι λόγον ἐπὶ τοῖς κατ᾽ αὐτάς. ἐπεὶ δὲ μὴ καὶ 

ἔστι τούτου καιρὸς, ῥητέον γοῦν Ort τε συναιρεῖται ἣ μηλέα εἰς μηλὴῆν κατὰ τὴν συχῆν, Ἀχαὶ ὅτι ὃ καρ- 3o 

πὸς αὐτῶν τὰ μῆλα καὶ Lc λέγεται, ὡς καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν Ιλιάδα παρεσημάνϑη. καὶ τοῦτο λέγειν 

ἱστορεῖται Σέλευκος ἐν γλώσσαις, παρ᾽ ᾧ φέρεται καὶ ταῦτα" βράβηλα ἦλα κοχκύμηλα μάδρυα τὰ αὐτά 

ἐστι, μάδρυα μὲν λεγόμενα ὡς οἷον μαλόδρυω, βράβηλα δὲ κατὰ ἐτυμολογίαν φασὶ καὶ αὐτὸ Δημητρίου 

τοῦ Ἰξίονος ὡς εὐχοίλια καὶ τὴν βορὰν ἐκβάλλοντα, ἦλα δὲ ὡς οἷον μῆλα. Καὶ ὅρα ἐν τούτοις τὸ 

μαλόδρυα, ἤγουν Δωριχῶς μηλόδρυα, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ ἀκρόδρυα. ἔτι ἐκ τῆς μηλέας xci Μηλίδες 
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40 αἱ κατὰ Δωλριεῖς Μαλίδες νύμφαι, αἵ χαὶ τετρασυλλάβως Masc κατὰ τὸ, φίττα “Μαλιάδες, girtu 

"Powi, φίττα Μελίαι. ἐν οἷς νυμφῶν μέν εἶσιν ὀνόματα τὰ ϑηλυχὰ, τὸ δὲ φίττα ἐπίῤῥημα τάχους δηλω- 

τικὸν, χαϑὰ xai παρὰ Θεοχρίτῳ τὸ σίττα. (Vers. 541. ) Τὸ δὲ συχέας πρωτότυπόν ἐστι τοῦ συκᾶς 

εἰπεῖν κατὰ συναίρεσιν. ἔστι. δὲ ὡς περ ἀμυγδαλέα ἄμυγ δαλὴ κτητικῶς, φασὶ, παρὰ τὸν χαρπὸν ὄντος 

τοῦ χαρακτῆρος, οὕτω καὶ συχέα συχῆ διὰ τὸν κατ᾽ αὐτὰς καρπὸν τὰ σῦκα. οὕτω δὲ φασι καὶ ὁοδῆ 
50 περισπωμένως παρ᾽ ᾿Αρχιλόχῳ" παρ᾽ ᾧ κεῖται καὶ τὸ, ῥοδῆς καλὸν ἄνϑος. ὡς δὲ συκέα μηλέω, οὕτω 

φασὶ xai μορέα ἡ τὰ εἰρημένα ἐν ἄλλοις μόρα φέρουσα" οὐ συναὶϊρεῖται μέντοι κατὰ τὴν συχέαν 
7 μορέα, ὡς πὲρ οὐδὲ ἡ μηλέα. ᾿Ιστέον δὲ καὶ ὅτι τῶν ἰσχάδων χοινῶς καὶ συνήϑως ἐπιλεγομένων τοῖς 

ξηροῖς τῶν σύχων, ὡς ἀπὸ τοῦ ἰσχνάνϑαι, οἱ παλαιοὶ τὴν λέξιν καὶ ἐπὶ ἐλαιῶν τιϑέασι, φάμενοι ὅτι 

τὰς, ὡς ἀλλαχοῦ ἐγράφη, δρυπεπεῖς xci γεργιρίμους ἐλάας καὶ ἰσχάδας οἱ παλαιοὶ ἔλεγον, ὡς οἷα 10 
σεμνύνοντες αὐτὰς ὀνίματι γλυχερῷ. αἱ δὲ τοιαῦται καὶ τῶν βοτρύων παρέλκουσί τι" τριβεῖσαι γάρ, 

θο φασιν, ἐλαῖαι στέμφυλα παρ᾽ ᾿41ϑηναίοις ἐκαλοῦντο, εἴτουν βρύτεα. γέγονε δέ, φασιν, 5 φωνὴ 
αὕτη παρὰ τοὺς βότρυς τῶν σταφυλῶν , ὧν εἰσὶ τὼ τοιαῦτα ἐχπιέσματα. εἰ δὲ ἡ συκέα, ὥς πὲρ τὰ σῦχα 
οὕτω καὶ τὸ συχοφαντεῖν παράγει τὸ χείριστον καὶ φυτὸν καὶ χάρπιμον, ἔτι δὲ καὶ τὸ συκάζειν ἤγουν 
ἐπηριαστιχῶς πιέζειν ἢ τοὺς ὑπευϑύνους κατὰ τὸν κωμικὸν ἡ ἑτεροίους τινάς " καὶ παροιμίαν δὲ γεννᾷ 

1ϑθάτὴν, ὁμοιότενρος σύχου, ἐπὶ τῶν πάντῃ παρεοικότων κατ᾽ ὄψιν. φύει δὲ καὶ τὸ, συκίνη ἐπικουρία, 
ἐπὶ τῶν ἀχρείων βοηϑεῖν. παιδεύει δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐρίνεασμοῦ, ὡς ἔστι καὶ ix τῶν σμικροτάτων χαλόν 
τι καρποῦσϑαι" καϑὰ καὶ τῇ συκῇ τὸν γόνον οἱ ἀμυδροὶ ψῆνες περιποιοῦνται, παγιοῦντες τὸν χαρπὸν 
ὡς μὴ καταῤῥέειν. καὶ ὅτι τῷ ζωϊκῷ ἥπατι καὶ μάλιστα τῷ τῶν σιάλων ἐχεῖϑεν ἐπῆλϑε τὸ συκωτὸν 
χατὰ παλαιὰν καὶ τέχνην. καὶ ἱστορίαν. καὶ ὅτι ἀγλευχεῖ πάϑει τῷ κατὰ τοὺς ὀφϑαλμοὺς τὸ σύκωμα 20 
ἐπισχώπτεται διὰ τὸ χατὰ τοὺς τοιούτους ὑπέρυϑρον. χαὶ ὅτι τῶν σύκων ὅσα τὸ πέπον ψεύδονται, 
qi nxeg λέγεται, ὃ πέρ ἐστιν ἀπατεῶνες grob, οὐχ ἂν e) καίριον εἰς πλέον περιλαλῆσαι. ὡς δὲ 

πολλὰ εἴδη σύκων, δηλοῦσιν οἱ παλαιοί" ἐν οἷς καὶ αἱμώνια τὰ ἐν τῇ γήσῳ Πάρῳ, κληϑέντα οὕτω διὰ 

τὸ ἐρυϑρῶδες. Φιλήμων δέ, φασιν βασίλεια οἶδε σῦχα, ἐξ ὧν αἱ βασιλίδες. ἰσχάδες, προσιστορῶν καὶ 
ὅτι κόλυϑρα χαλεῖται τὰ πέπονα σῦκα. ἣν δέ τις καὶ γλυχυσίδη, ὡς καὶ αὐτὸ ᾿αΑ'ϑήναιος λέγειν. σύκῳ 

10 τὴν μορφὴν μάλιστα ἐοικυῖα. ἣν ἐφυλάσσοντο γυναῖκες ἐσθίειν διὰ τὸ ποιεῖν ματαϊσμούς. ἦσαν 839 

δὲ χαὶ χειμερινὰ κωδωναῖα ὑπὸ ᾿Αχαιῶν χαλούμενα. ἡγεμὼν δέ, φησι, καϑαρείου. βίου ἀνϑρώποις 
7 συχῆ᾽ διὸ ᾿“ϑήνῃσιν ὃ τόπος, ἐν ᾧ πρῶτον εὑρέϑη, ἱερὰ συκῇ ἐκλήϑη, καὶ ὃ καρπὸς αὐτῆς ἡγητρίας 
διὰ τὸ προευρεϑῆναι τῆς ἡμέρου τροφῆς. φέρεταν δέ, qot , μῦϑος Συκέαν τινὰ Τιτᾶνα διωκόμενον 
ὑπὸ Διὸς τὴν μητέρα Τὴν ὑποδέξασϑαι καὶ ἀνεῖναι τὸ φυτὸν εἰς διατριβὴν τῷ παιδί" ἀφ᾽ οὗ xci Συχέα 50 

πόλις ἐν Κιλικίᾳ. ἕτερος δὲ μῦϑος λέγει Ὄξυλον ᾿Δ“μαδρύαδι τῇ ἀδελφῇ μιγέντα γεννῆσαι Καρύαν, 
Βάλανον, Κράνιον, «Ἄϊγειρον, ᾿Ἄμπελον ; Συχῆν" ἐξ ὧν τὰ παρώνυμα, δένδρα. ὅϑεν ᾿Ἱππώναξ ἔφη 
τὸ, συχῆν μέλαιναν ἀμπέλου κασιγνήτην" εὕρημα δέ, φασι, Διονύσου ἡ συχῆ" διὸ χαὶ συκίτης 4ιό- 
γυσος ἐν “άχωσιν. ἐν δὲ Νάξῳ τὸ μὲν τοῦ Βακχέως Διονύσου πρόσωπον ἀμπέλινον ἢν, τὸ δὲ τοῦ Me- 
λιχίου σύχινον, xc τὰ σῦκα μείλιχα ἐκαλοῦντο. πάντων δὲ, φησι» τῶν ξυλίνων καρπῶν ὠφελιμώτερα 

ἀνϑρώποις τὰ σῦχα. “Ἡρόδοτος. δέ φησιν ὁ ϑαυμασιώτατος καὶ μελίγηρις χώραν τινὰ ψέγων οὔτε οἶνον 

αὐτὴν ἔχειν ἔφη, οὐ σῦκα, οὐκ ἄλλο οὐδὲν ἀγαϑόν. παροιμιῶν δὲ ἡ μὲν λέγουσα, σῦχον μετ᾽ 

ἰχϑὺν, ὄσπριον μετὰ χρέα ταπεινοῖ τὸ cUxov* ἡ δὲ εἰποῦσα, σῦχα φίλ᾽ ὀρνίϑεσι φυτεύειν δ᾽ οὐκ ἐϑέλου- 

20 σιν, ἀγρίαν ἀδικητικὴν σχώπτει. λέγεται δὲ Φιλίππου ἃ ἄρχοντος περὶ Βισαλτίαν καὶ ̓ Αμφίπολιν ἔαρος 

μέσου. ὄντος τὰς μὲν συχᾶς σῦκα, τὰς δ᾽ ἀμπέλους βότρυς, τὰς δὲ ἐλαίας ἐν ᾧ χρόνῳ βούειν αὐτὰς 4o 
εἰκὸς ἣν ἐλαίας ἐνεγκεῖν χαὶ εὐτυχῆσαι πάντῃ τὸν Φίλιππον. ὡς δὲ συχῆ ἐκ τοῦ σύειν καὶ κίειν γίνεται 
ὡς δρμητιχὴ, δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν" οἵ φασι καὶ ὡς παρώνυμός ἐστι σύχων τὸ ὀρνίθιον 5 συχαλὶς, ἐν 

σύχων ἁλισκομένη καιρῷ, ἣν Enijeguos διὰ μέτρον ἐν δυσὶ λάμβδα ἔγραψεν. Ὄρχους δὲ, οἱ τῶν 
ὀρχάτων πρωτότυποί εἰσιν ὡς προεφάνη , τοὺς τῶν ἀμπέλων ἄρτι λέγει. (Vers. 342.) To δὲ δια- 

TQU, τος ἅπαξ μὲν xci αὐτὸ εἴρηται τῷ ποιητῇ ; σημαίνει δὲ ἄμπελον ἧς οἱ καρποὶ ἐν διαφύροις 

καιροῖς πεπαίνονται. διὸ xai ἔφη" ( Vers, 545.) i vü«w σταφυλαὶ παντοῖαι. ἕτεροι δὲ διατρυ- 
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γίους, φασὶν Δ ὕρχους οὔ μόνον οἰνικοὺς, ἀλλὰ καὶ δενδριχοὺς. τοὺς μὴ πάνυ πυκνοὺς, ἀλλὰ τοιού- 

τους ὡς μεταξὺ τῶν κατὰ τὰ φυτὰ στοίχων παρεσπάρϑαι τι τῶν σπορίμων xci οἵων τρυγᾶσϑαι. 
( Vers. 544.) Διὸς δὲ ὧραι αἱ τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ αἰϑέρος ἢ τοῦ οὐρανοῦ ἢ τοῦ ἡλίου. Τὸ δὲ 

ἐπιβρίσειαν ἐντὶ τοῦ ἐπιβαρίσειαν τοὺς: καρποὺς ὡς ἤδη πεπληρωμένους καὶ οὕτω βάρος ἔχοντας. 

( Vers. $48.) "noie δὲ τὸ ἄπο. ψυχῆς γίνεσθαι ἢ καὶ ἄλλως εἰπεῖν, ἀποπνέειν᾽ οὗ τὸ ἀνά- 

no Aw ἄμπνυσϑαι χαὶ ἀναπνέειν ἤγουν ἐπανέρχεσϑαι εἰς. πνοήν. ᾿Ησίοδος μέντοι ἐπί τινος τὸ 30 

ἐναποψύχειν, σεμνῶς τίϑησι, δῆλον ἐστίν. ( Vers. 54g: " Ἔν δὲ τῷ, ἐς φρένας ϑυμὸς ἀγέρϑη, ὡς 

οἷα τινὰ τόπον καὶ ἑστίαν. ψυχῆς καὶ τὰς φρένας εἶναι δοξάζει. (Vers. 555.) Ὅτι ἐξ αὐτῶν 

ὅ φασι βαλβίδων 0 “Ιαέρτης δεικνὺς ᾽Οδυσσέως εἶναι πατὴρ τοῦ βαϑυγνώμονος προαναφωνεῖ φόβον 
10 κινδύνου, εἰπὼν δεδοικέναι κατὰ φρένα μὴ τάχα πάντες ἐνθάδ᾽ ἐπέλϑωσιν ᾿Ιϑαχήσιοι , ἀγγελίας δὲ 

πάντῃ ἐποτρύνωσι Κεφαλλήνων πολίεσσι. καὶ ἔστι μὲν ὃ φόβος τοῦ γέροντος πάνυ εὔλογος, καί 
τι τούτου “μέρος εὐθὺς γίνεται" ἀνασείσας γὰρ Εὐπείϑης ὃ τοῦ vrwoov πατὴρ τοὺς ᾿Ιϑακησίους 

ἐπεχέρεῖ. αὐτίκα τῷ ̓ Οδυσσεῖ. καὶ οὕτω. μὲν ὃ γέρων δέδιεν. ( Vers. 557. ) ̓ Οδυσσεὺς δὲ μὴ χακὸν ἐπὶ 
'κακῷ τῷ τῆς λύπης ϑεῖναι τῷ πατρὶ ἐθέλων, ϑάρσει, φησὶ," μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων 

ἤγουν μελέτωσαν. ( Vers. 361. ) xal ἀναλαβόμενος ἄπεισιν εἰς δόμους" ἔνϑα εὑρε τοὺς περὶ αὑτὸν 
ταμνομένους χρέα πολλὰ κερῶντάς τ᾿ αἴϑοπα οἶνον, τουτέστιν ἐμβάλλοντας εἰς χρατῆρας" οὔ πω γὰρ 
ἄλλως ἦν οὐδεὶς ὃ πίνων, ὡς “νοηϑῆναι γῦν κερᾶν τὸ διδόναι πιεῖν. ( Vers. 358. 61. 62.) “Πολυωνυμία 
δὲ καὶ ἐνταῦϑα καὶ πρὸ τούτων οἴκου xai δόμου καὶ δώματος. ( Vers. 365. sqq.) Ὅτι xci «Ἰαέρτῃ 

ἐνταῦϑα λουΐ σαμένῳ xo χλαῖναν χαλὴν ἀμφιβαλομένῳ Ao ἄγχι παρισταμένη μέλεα ἤλδανε, μεί- 4o 

30 ζονά τε ἠὲ “πάρος καὶ πάσσονα ϑῆκεν. ἐδέσϑαν" ole μὴ Ἱμόνον. τῆς qopas ἀνορϑούσης αὐτὸν ἑρπύζοντα 

πρῴην ἀνὰ γουνὸν ἀλωῆς χαὶ τὰς σωματικὰς διαστάσεις ἀνευρυνούσης χαὶ οἷον μεταπλαττούσης ϑαυμα- 

σιώτερον, ἀλλά τι καὶ τοῦ λούματος συμβαλομένου, καϑὰ καὶ προδεδήλωται. xc ̓ Οδυσσεὺς ϑαμβεῖται 
ὡς οἷα ϑεῷ τινὰ ἐναλίγκιον ἄντην ἰδὼν καὶ, (Vers. $25. )o πάτερ» φησὶν; ἢ μάλα σὲ ϑεὸς εἰδός τε 
μέγεϑός τε ἀμείνονα ϑῆχεν ἰδέσϑαι, ὁμολογῶν ἐκεῖνος οὕτω τὸ τοῦ πατρὸς ἐν ἑαυτῷ ϑαῦμα. 
(Vers. 576. sqq. ):o δὲ γέρων: κατὰ σχῆμα τοῦ ἐν ᾿Ιλιάδι ἡΝέστορος εὔχεται, τοιοῦτος ὧν χϑιζὸς τεύχεα 
ἔχων ὥμοισιν ἐφεστάναι xai ἀμύνειν ἄνδρας μνηστῆρας; οἷος ποτὲ Nijoixóv φησιν εἷλον ἐὐκτείμενον 
πτολίεϑρον, ἀχτὴν ᾿Ηπείροιο, Κεφαλλήνεσσιν ἀνάσσων" οὕτως ἂν γούνατ᾽ ἔλυσα πολλῶν ἐν μεγά- 

ΘΕΟῚ σὺ δὲ φρένας ἔνδον ἰάνϑης. ταῦτα δὲ προοικονομία τίς ἐστιν ἀναφωνητικὴ τοῦ καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

ἐν τοῖς ἑξῆς χρησιμεῦσαί τι τῷ υἱῷ τὸν γέροντα ὡς εἰκός. ( Vers. 577. ) “Νήρικον δέ, φασί, τινες λέγε- 
3o σϑαι παρὰ τῷ. ποιητῇ τὴν ὕστερον υἹευχάδα, ἣν xai ὃ γεωγράψος ἀκτὴν τοῦ λέγει, τῶν Καρνά- 

νων οὖσαν ὡς καὶ τὸ Augu Ἰοχιχὸν "Aoros. xel χερόννησόν φησί mors εἶναι, "ἧς μέρος jv καὶ ἡ Νή ner- 50 

xog. διορυγέντος δὲϊ ὕστερον τοῦ χατὰ τὴν χερόννησον" ταύτην ἰσϑμοῦ Κορινϑίων διακοψάντων ἐγένετό, 

φησι, νῆσος 1 “Ἱευκὰς, ἀπὸ “ευκαδίου κληϑεῖσα υἱοῦ ᾿Ἱκαρίου πατρὸς Πηνελόπης. (Vers. 578.) Ὅτι 
δὲ "Haapgog ἐλέγετο ἡ περαία τῆς ᾿Ιϑάχης καὶ τῆς ὑπὸ τῷ Ὀδυσσεῖ “Κεφαλληνίας, ὡμολόγηται. 

( Vers. $76. 9.) Κεῖται δ᾽ ἐν roig ῥηθεῖσι χαὶ εὐχὴ συνήϑης Ὁμήρῳ κατὰ ἀπόδοσιν ἀπαρεμφάτου τὸ, 

αἰ γὰρ ϑεὲ τοῖος ἐὼν ἐφεστάναι xci ἀμύνειν. λείπει δὲ πάντως ῥῆμα καὶ νῦν τὸ εἶχον ἢ τι τοιοῦτον, 

ivo λέγῃ, εἴϑε εἶχον χϑὲς ἀμύνειν. ἢ) εἴϑε ἐξεχωρήϑην ἀμύνειν. (λίθος 380.) αἰτιατικῇ δὲ νῦν συν- 

τάσσεται τὸ ἀμύνειν οἷα ληφϑὲν ἀντὶ τοῦ ἀποσοβεῖν": ἀμύνειν γὰρ ἔφη ἄνδρας μνηστῆρας. ᾿Ιστέον δὲ 

840 ὡς, εἰ χαὶ δοκεῖ ὃ apri οὐδὲν, ὃ φασι; πρὸς ἔπος λαλεῖν τῷ υἱῷ οἷα μὴ λέγων πρὸς ἅ περ ἤκουσεν, 

40 ἀλλὲ ὅμως ἔστιν αὐτῷ συμβιβάσαι οὕτω τὸν λόγον" ἐθαύμασεν Οδιοσεὺς πατέρα, yUv τοῦ αἴφνης ἐπι- 

φανέντος εἴδους τὲ καὶ μεγέϑους. ὃ δὲ μᾶλλον ἂν φρένας ἔνδον ἰανϑῆναι φησὶν αὐτὸν. εἴ περ ἣν δυνα- 

τὸν ἀνακάμψαι τὸν πατέρα εἰς ἡλικίαν καὶ ἰσχὺν καϑ᾽ ἣν εἷλε τὸ Νήρικον. ( Vers. 586, ) Ὅτι τὸ 

ἄρξασϑαι δειπνεῖν, δείπνῳ ἐπιχειρεῖν λέγε t, E εἰπών" ἔνϑα οἱ μὲν δείπνῳ ἐπεχείρεον, καὶ 

pet; ὀλίγα, (Vers. $95.) σίτῳ ἐπιχειρήσειν “μεμαῶτες. καὶ ἔστιν ἐνταῦϑα ἐπιχειρεῖν τὸ χεῖρας ἐπιβάλ- θο 

λει" κατὰ τὸ; ἐπὶ χεῖρας hav. ( Vers. 390: ) Ὅτι τὸ, κομέεσχεν ἐπεὶ κατὰ γῆρας ἔμαρπτεν, ἤγουν 

ἐπιμελείας ἠξίου τὸν Δολίον 7) τὸν «]1αέρτην dj Σικπελὴ γρωῖς ἐπεὶ ἐγήρασε, τὴν ὕστερον γηρωκομίαν 
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συνέϑετο" δῆλον γὰρ ὡς γηρωχομεῖν ἐστὲ τὸ κομεέσχειν κατὰ γῆρας ἤγουν xoutiy τοὺς γηρῶντας; 
(Vers. 393.) Ὅτι καὶ ἐνταῦϑα κεῖται τὸ, μειλιχίοις ἐπέεσσι καϑαπτόμενος Ὀδυσσεὺς, πρὸς διαστολὴν 
τοῦ ἄλλως καϑάπτεσϑαι. (Vers. 394. ) Ὅτι μετὰ ἐνδημίαν τὴν ἐξ ἀλλοτρίας. γῆς παύων μὲν τὸ ἔκ 

1965rwov ϑάμβος, προκαλούμενος δὲ αὐτοὺς εἰς βρῶσιν εἴποι ἂν τὸ, ὦ "δεῖνα, i$ ἐπὶ δείπνον, ἀπεχλε- 

λάϑεσϑε δὲ ϑάμβευς ἤτοι ϑάμβους" δηρὸν γὰρ σίτῳ ἐπιχειρήσειν μεμάῶτες μέμνομεν ἐν μεγάροισιν, 

ὑμέας ποτιδέγμενοι αἰεί. Ὀδυσσεὺς δὲ τοῦτο πρὸς τὸν γέρονκοι ZoAtov φησὶ, μαϑόντα περὶ Ὀδυσσέως 

xai ἑστῶτα καὶ ϑϑαυμάζοντα σὺν καὶ τοῖς υἱοῖς , oUg καὶ αὐτοὺς ἐπίτηδε ἐς ὃ ποιητὴς προεκτίϑεται. διὰ 
τὸ εἰσέπειτα χρήσιμον" χρείαν γὰρ ἔχει καὶ αὐτῶν διὰ πληϑυσμὸν εἰς τὴν ἐφεξῆς τῶν πολιτῶν ἐπέλευ- 
σιν. Ὅρα δὲ ὡς δυνάμενος εἰπεῖν καὶ ἐκλελάϑεσϑε ϑάμβους, ὅμως εἵλετο ϑάμβευς εἰπεῖν ποιητικώτερον. 
( Vers. 397 — 407.) Ὅτι Δολίος ὁ ἀλλαχοῦ προδηλωϑεὶς δοῦλος ἀγρότης τῆς Πηνελόπης, γνοὺς τὸν. 

10 δεσπότην, ἰϑὺς χίε χεῖρε πετάσσας, ἤγουν ἐξαπλώσας, ἀμφοτέρας. Οἰδυσσεῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ᾽ ἐπὶ 
καρπῷ καὶ, ὦ φίλε, φησὶν, ἐπεὶ γοστήσας ἐελδομένοισι μάλα ἡμῖν. οὐδὲ ὀϊομένοις, ϑεὸς δέ σε ἤγαγεν 
αὐτὸς, οὐλέ τε καὶ μάλα ἢ μέγα χαῖρε, ϑεὸς δέ, τοι ὄλβια δοίη. καὶ ἐρωτᾷ εἰ ἔμαϑεν αὐτὸν 1) γυνὴ 
ἐπανελϑεῖν, ἵνα, εἰ μὴ ἔγνω, σταλείη τις ἄγγελος. ὃ δὲ 0 γέρον, φησὶν, ἤδη οἶδε" τί σε χρὴ ταῦτα 
πένεσθαι; ὅ περ ἀγγελίας ἐστὲ κώλυμα τῆς ἐπὶ γνωρίμῳ πρά) “ματι: (Vers. 597. | ν Ἰστέον δὲ ὕτι τὸ, 

δι... πετάσας, ἐκ μεταφορᾶς εἴρηται τῆς τῶν ξωϊχῶν πτερύγων. ἐχπετάσεως. ( Vers. $98.) Τὸ δὲ, 
οὑδυσσεῦς δὲ λαβὼν κὖσε χεῖρα: οὐ μαΐϊχράν ἐστιν αἰνίγματος χατὰ τὸ ᾿Οδυσσεῦς" δόξοι μὲν γὰρ ἂν τῷ 
ἀπεριέργως ἀκούοντι, ὕτι 0 Ὀδυσσεὺς ἔκυσε τὴν τοῦ δούλου χεῖρα. ἔστι δὲ οὐχ᾽ οὕτως ἔχον: ἀλλὰ ἐ ἐν 
γε ἐνικῇ «Αἰολικῇ ἢ Δωρικῇ εἴρηται κατὰ κρᾶσιν. μετὰ περισπωμένου τόνου τὸ Ὀδυσσεῦς, καὶ δηλοῖ ὅτι 
ὃ Δολίος τὴν τοῦ Ὀδυσσέως λαβὼν ἐφίλησε χεῖρα. ὡς γὰρ, πρὸ ὀλίγων (Vers. ὅ 94.) τὸ, ἐχλελάϑεσϑε 20 
ϑάμβεος, ϑάμβευς εἶπεν, οὕτω χαὶ ἐνταῦϑα τὸ Ὀδυσσέος lwvixóv συνεῖλεν εἰς τὸ Οδυσσεῦς. οὕτω “γὰρ 

So τὸ ἕο ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ, εὖ ἐν τῇ Ιλιάδι κεῖται, πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα δείγμαν τα τῆς TOU ξ καὶ ὁ εἰς τὴν ἕυ 

oigo; γον κράσεως. ( Vers. 402. ) Τὸ δὲ οὖλε καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ ὑγίαινε;, τουτέστιν ὅλος καὶ ὑγιὴς ἔσο. 

ix δὲ τοῦ τοιούτου ῥήματος xci ἡ τοῦ τραύματος οὐλὴ ὁλότης οὖσα καὶ αὐτὴ σώματος. ἅπαξ δὲ 

εἴρηται καὶ τὸ οὖλε. C Vers.410, ) Ὅτι τὸ ἐν ἄλλοις ὑπερβατῶς φραζόμενον 5 ὦν. τὸ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, 
ἐνταῦϑα κατ᾽ εὐθὺ χεῖται ἐν τῷ, ἐδεξιοῦντο καὶ ἐν χείρεσσι φύοντο. ἔστι δὲ οὐδὲ νῦν ἡ φράσις συνήϑης" 

τὸ γὰρ κοινότερον, ἐνεφύοντο χείρεσσιν. (Vers. 413.sqq.) Ὅτι τὴν Ὄσσαν, ἣν ἐν ἄλλοις ὦ ἄ) γελον Διὸς 841 

ἤγουν ἀέρος ἢ νοὸς εἶναι φησὶν, ἀγγεῖλαι" vuv λέγει τοῖς ἐν ̓ Ιϑάκῃ τὰ χατὰ τὸν ᾿Οδυσσέα χαὶ τοὺς μνη- 

στῆρας" διεδόϑη γὰρ ὡς εἰχὸς τῇ φήμῃ τὰ κατ᾽ αὐτούς. φησὶ γοῦν" Ὄσσα δὲ ἄγγελος (xe κατὰ πτόλιν 

40 ᾧχετο πάντῃ, μνηστήρων στυγερὸν ϑάνατον καὶ Κῆρα ἐνέ ἤπουσα, ἤγουν φημίζουσα. ἔνϑα πάλιν φυσι- $0 

χῶς τὸ ἐνέπειν δι᾽ ἑνὸς ἐχφέρεται w καὶ οὐ διπλάζει αὐτὸ, ὡς ἐν τῷ, ἔννεπε Μοῦσα. οἱ δέ, φησι, 

μαϑόντες ἐφοίτων ἄλλοϑεν ἄλλος μυχμῷ re στοναχῇ τὲ δόμων προπάροιϑεν ᾿Οδυσῆος" ἐκ δὲ γέκυς 
«ύρεον., τουτέστιν ἐξέφερον, καὶ ϑάπτον ἕκαστον. δῆλον δ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ τοιούτου ἐκφορέειν καὶ ἐκφορὰ 
λέγεται ἡ 7j ταφή" διὸ καὶ € ποιητὴς ἐπήγαγε τὸ, καὶ ἔϑαπτον. καὶ οὕτω μὲν ταφῆς ἐτύγχανον οἱ πολῖται. 

τοὺς δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων € ἔπεμπον ἄγειν ἁλιεῦσιν ἐπὶ νηυσὶ τιϑέντες, ἵνα οἵ τε Xeon ταφῶσιν ἐν 

τοῖς ἑαυτῶν καὶ οἱ Ζαχύνϑιοι ὁμοίως, οὕτω δὲ καὶ οἱ Δουλιχιεῖς καὶ εἴ τινές που ἄλλοϑεν. τοῦτο δὲ κατὰ 

λόγον φιλανϑρωπίας οἱ ᾿Ιϑακήσιοι ὁσιούμενοι τυχὸν καὶ προσηρέϑιζον τοὺς ἐγγ Vg γησιώτας δι᾿ ἄγγε- 

λίας χατὰ τοῦ Ὀδυσσέως. ( Vers. 4 19) Aucis δὲ τοὺς πορϑμένας δοκεῖ λέγειν, ὧν μάλιστα χρεία ἦν 

εἰς τὸ νεκραγωγεῖν, ὃ πέρ ἐστι νεχροὺς ἄζοιν ἐχφορηϑέντας δηλαδή. λέγονται δὲ καὶ ἄλλως ἁλιεῖς οἱ 

ἁπλῶς περὶ ἅλα πονούμενοι, οὐ μὴν ἐξ ἀνάγκης οἱ ἰχϑυβόλοι. CVers. 416.) Μυχμὸν δὲ λέγει τὸ διὰ ἀο 

τῶν μυχτήρων ἄσϑμα xci τὸν ἐντεῦϑεν ἦχον παρὰ τὸ μύζειν, ἐξ οὗ καὶ ὃ μυκτὴρ χαὺ τὸ μυχϑίζειν 

50 παρὰ «“ἰσχύλῳ. ( Vers. 415.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι xoi ἐν τοῖς νῦν δηϑεῖσι ϑεῖόν τι τὴν Ὄσσαν κὑπεμφαίνεν 

ὃ ποιητής" οὗ γὰρ ὑπὸ ἀνϑρώπων ὃδρίζει λαληϑῆναι τὰ κατὰ τοὺς μνηστῆρας, ἀλλ αὐτὴ ἡ Ὄσσα τὸ 

πραχϑὲν ἤγγειλεν. ὕστερον δὲ ἐπεβεβαιώϑη ἐκ τοῦ κήρυκος Μέδοντος. ᾿Ενταῦϑα. δὲ ἐνϑυμητέον 
χαὶ τὴν ἐν τῷ τέλει τῆς WU ῥαψῳδίας προεκϑετικὴν. οἰκονομίαν τοῦ ποιητοῦ". ip 4j πέπλασται 
᾿Οδυσσεὺς παραγγείλ ας τῇ γυναικὶ, ἀναβῆναι εἰς ὑπερῷα καὶ μηδένα προβλέπειν μήτε προσφωνεῖν. 

10 
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5 N e , E] 1 , , 3 ᾿ » 2 ^ » , * 

ἰδοὺ γὰρ νῦν, εἰ μὴ οὕτω γέγονεν ἀλλὰ παρέπεσέ τις ἀντιβαίνων ? ἀντιλέγων T, σχώπτων τοὺς 

πολίτας. οὐκ ἂν ἐξέφυγε τὸ μὴ ἀπολωλέναι, οἵ γε καὶ κατ᾽ ἀγρὸν ἔνοπλοι ἐπῆλϑον κακὰ βουλευσά- 
μένοι. προμηϑέστατα οὖν καὶ ἀνέῳγι ἐν ὃ τοῦ ᾿Οδυσσέως oixog τοῖς ἐθέλουσιν ἐχφορεῖν τοὺς νεχροὺς, 
χαὶ οὐδεὶς αὐτοῖς ἐπιφαίνεται μὴ ὅτι ys χωλύων ἀλλ οὐδὲ ὁμιλῶν ἁπλῶς. ( Vers. 421 —465.) 
"Or, Εὐπείϑης ὃ vrwoov πατὴρ, ὃν δὴ ᾿Αντίνοον πρῶτον, φησὶν, ἐνήρατο δῖος Οδυσσεὺς, cve- 

σόβησε καϊτὰ τοῦ ᾿δυσσέως τοὺς ᾿Ιϑακησίους οἷα εἰχὸς εἰπὼν τοιαῦτα πάνυ δυνατῶς χαὶ δεινῶς xci6o 

οἰκτρῶς, ὦ φίλοι, ἢ μέγα ἔργον ἀνὴρ ὅδε μήσατ᾽ ᾿Ζχαιοῖς" τοὺς μὲν iv νήξσσιν ἄγων πολέας ve xol 

ἐσθλοὺς, ὥλεσε μὲν νῆας ἀπὸ δ᾽ ὠλεσε λαούς" τοὺς δ᾽ ἐλϑὼν ἔχτεινε Κεφαλλήνων Cy ἀκρίστους. ἀλλ 1966 

ἄγετε πρὶν τοῦτον 7, ἐς Πύλον ἱχέσϑαι 1 ἢ ἐς τὴν TOY, ' Enevov " Hio, ἴομεν κατ᾽ αὐτοῦ δηλαδή. ἢ καὶ 

10 ἔπειτα κατηιρξες ἐσσόμεϑ᾽ αἰεί" λώβη γὰρ τάδε γ᾽ ἐστὶ χαὶ ἐσσομένοισι πυϑέσϑαι. εἰ δὴ μὴ παίδων τε 

χασιγνήτων τὲ φονῆας τισόμεϑ', ovx ἂν ἔμοιγε μετὰ ge: ἐσὶ γένοιτο ζωέμεν, ἀλλὰ τάχιστα ϑαγνὼν gou- 

μένοισι μετείην. ἀλλ Vous ἐν μὴ φϑέωσι περαιωϑέντες ἐ ἐκεῖνοι; εἰς Πύλον δηλαδὴ ἢ καὶ ig" Hie. ig 

οἷς πλείονα οἶκτον ἀνακινῶν δακρυχέει, οἶχτος δ᾽ ἕλε πάντας ᾿Δχαιοὺς ἔλεον κείσδεδεγμένους. καὶ 10 

842 οὕτω μὲν ὃ Εὐπείϑης. ἐπὶ δὲ τούτοις, ὑποῖα πολλὰ γίνεται, ἀναφύεταί ποϑὲν ὃ κῆρυξ Διέδων καὶ 

ὃ ϑεῖος ἀοιδὸς, ἀγχίμολον ἐλϑόντες £x μεγάρων Ὀδυσσέως, ἐπεί πὲρ αὐτοὺς ὕπνος ἀγῆχε. χαὶ ὃ Φήμιος 

μὲν λαλεῖ οὐδὲν, Μέδων δὲ πεπνυμένα εἰδὼς ἀποδίδωσιν οἷον λύτρα τῷ Ὀδυσσεῖ" χαὶ ὑπερηγορῶν ἐχεί- 

vov λαλεῖ τι ἐκφοβητικὸν 7 περὶ ϑείας ἐναργείας, εἰπὼν, οὐκ ἀέκητι ϑεοῦ τὸν ᾿Οδυσσέα τάδε μήσασϑαι 

ἔργα" αὐτὸς γάρ, φησιν, ἐγὼν εἶδον ϑεὸν ἄμβροτον, ὃς Ὀδυσῆι ἐγγύϑεν εἱστήκειν xoi Μέντορι 

πάντα ἐῴκει. ἀ ϑάνατος δὲ ϑεὸς τότε μὲν, ἢ μᾶλλον τοτὲ μὲν, προπάροιϑεν Ὀδυσῆος φαίνετο ϑρα- 20 
30 σύγων, τοτὲ δὲ μνηστῆρας ὀρίνων ϑῦνε χατὰ μέγαρον, τοὶ δ᾽ ἀχρηστῖνοι ἔπιπτον. χαὶ οὕτω ϑροεῖ: 1ϑα- 

κησίους, χαὶ τὸν αὐτοῖς ἐντεϑέντα οἶχτον ὑπὸ τῆς τοῦ ἐὐπείϑους δημηγορίας ἐκχρούεται τῷ φόβῳ οἷς 
οὐκ ἀϑεεὶ csset ᾿Ὀδυσσεὺς ποιῆσαι" τὸ μέγα ἔργ 0v, φησὶ γάρ" τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος 

εἷλε, δεδιότας μὴ χαὶ ϑεομαχήσωσιν. εἶτα χαὶ ὃ γέρων ἐκεῖνος ᾿“λιϑέρσης, € ὃς οἷος ἤγουν μόνος ὅρα 

πρόσσω καὶ ὑπίσσω οἷα μαντιχὸς, ἀντιδημηγορήσας τῷ ᾿Αντινόῳ διασχίξει τὸν ὄχλον, καὶ τέως ἀνύε- 3o 

ται τὸ μὴ πάντας τοὺς πολίτας τῷ ᾿Οδυσσεῖ ἐπελϑεῖν μὴ καὶ γένηταί τι ἄλλως ἀνήκεστον χαχόν" χαὶ 

ἐντεῦϑεν ἡ ἐφεξῆς ἱστορία λαμβάνει τὸ πιϑανόν" καὶ οἱ μὲν ἀνήϊξαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ κατὰ τοῦ OOvo- 
σέως ἡμίσεων οἱ πλείους, μάλιστα μὲν οὖν ἡμισέων" οὐ γὰρ ᾿Αττικῶς 0 ἥμισυς κλίώεται, ἵνα καὶ προ- 
παροξύνωνται αἱ μετὰ τὴν εὐϑεῖαν πλάγιοι κατὰ τὸ πῆχυς πήχεως πήχεων χαὶ πέλεκυς πελέκεως πελέ- 
κέων. καὶ οὕτω μὲν οἱ πλείους ἀνήϊξαν, ὡς ἂν εἴη τὸ ἔργον τῷ Ὀδυσσεῖ ἐναγώνιον" οἱ "δὲ λοιποὶ άο 

So ἀϑρόοι αὐτόϑι μίμνον. οὐ γάρ σφιν ἤρεσκε μῦϑος ἐνὶ φρεσὶν ὃ τοῦ ᾿Αλιϑέρσου, τοῖς ἀναΐξουσι δηλαδή" 
χαϑυπέρβατον γὰρ ὃ λόγος" ἀλλ Εὐπείϑει πείϑοντο, ὃς καὶ πίπτει πρῶτος βληϑεὶς καϑὰ καὶ ὃ υἱὸς 
᾿Αντίνοος" ὃν xoi ἐπίτηδες ὃ ποιητὴς διατοῦτο ἀνωτέρω (Vers. 424.) παρεσημειώσατο ἐν τῷ, ὃν 

ὑτρῶτον ἐνήρατο Ὀδυσσεὺς. ὡς χαὶ τοῦ πατρὸς οὕτω πεσουμένον. ἔστι δὲ ἡ τοῦ μαντικοῦ. ̓ “λιϑέρσου 
δημηγορίο: τοιαύτη τις κατὰ ἀντιπαράστασιν προϊοῦσα. δέχεται μὲν γὰρ ὃ γέρων τὸν τοῦ Εὐπείϑους 

λόγον ὡς ἀληϑῆ, ὕει δηλαδὴ τοὺς τῶν Κεφαλλ λήνων ἀρίστους ᾿Οδυσσεὺς ἀνεῖλεν" ἀντιπαριστάμενος 50 

δὲ λέγει ὅτι καλῶς ἐκείνους ἐφρόνευοε. φησὶ γάρ" το 4959. sqq.) ἡμετέρῃ καχότητι, φίλοι, τάδε 

ἔργα γένοντο" οὐ γὰρ ἐμοὶ nit s, οὐ Μέντορι ποιμένι λαῶν, ὑμετέρους παῖδας καταπαυέμεν ἀφρο- 
συνάων" οἵ μέγα ἔργον ἔρεξον ἀτασϑαλίαις, χτήματα χείροντες καὶ ἀτιμάζοντες ἄχοιτιν ἀνδρὸς ἀριστῆος. 

χαὶ οὕτω δείξας ἐν τῷ, ἡμετέρῃ κακότητι, ὡς ὑπεύϑυνοι τῷ Ὀδυσσεῖ χαὶ οἱ ζῶντες εἰσὶν, ὅϑεν καὶ 

40 εὐλόγως ὃ Ὀδυσσεὺς εἶπε δώσειν τοὺς ᾿Αχαιοὺς πολλὰ μῆλα, δι᾿ ὧν πάντας ἐνιπλήσει ἐπαύλ ους. αὐξήσας 

δὲ καὶ τὸ κακὸν τῶν μνηστήρων ἐν ὀλιγίστῳ μὲν, πάνυ δὲ δυνατῶς διὰ τὸ μὴ ἁπλῶς αὐτοὺς μνᾶσϑαι 
δι᾿ ἕδνων., ἀλλ ἀτιμάξειν τε ἀνδρὸς ἀριστέως γυναῖκα καὶ κτήματα δαπανᾶν, συμβουλεύει ἐπὶ τούτοις 
τὸ ποιητέον, εἰπών" xol νῦν ὧδε γένοιτο" πίϑεσϑέ μοι ὡς cy ορεύω, μὴ ἴομεν, καϑὰ ὃ Βὐπείϑης 
ἐϑέλει, μι πού ἘΠΕ: ἐπισπαστὸν χαχὸν εὕρῃ, τουτέστιν αὐθαίρετον ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἐῤῥ ῥέϑη. χαὶ ἔχει τι 

ἀστειότητος τὸ εὕρῃ, ὡς μὴ ὁγοθλοῦ, τούτου ἑρμαίου εὗρε ̓ ϑησομένου τοῖς μὴ, πεισϑεῖσιν αὐτῷ. θο 

(Vers. 455.) Σημείωσαι δ᾽ ἐν τοῖς τοῦ Εὐπείϑους λόγοις, ὡς ἐπιδεξίως αὐτὸν ὃ ποιητὴς ἔπλασὲν 
ΟΟΜΜΕΝΤ. τ᾿ Opvss. Tox. II. τ 
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εἰπόντα, οὐχ ἂν ἔμοιγε μετὰ φρεσὶ γένοιτο v, ἀλλὰ τάχιστα ϑάνοιμι" ἔστι γὰρ τοῦτο χαχὸν 843 
οἰώνισμα τῷ κακῷ. γίνεται γοῦν αὐτῷ τὰ τῆς τύχης. οὕτω φέρεται χαὶ ἐν ταῖς ἱστορίαις πρὸς ἄλλοις 
καὶ τοιοῦτόν τι" στατηγὸς διὰ ἕ: ξεύγματος ποταμὸν περαιωϑεὶς, eire λῦσαι τὸ ξεῦγμα χελεύσας εἶπεν 
αἰτίαν τούτου, ἵνα μή; τις ὑποστρέψῃ. χαὶ ὃ μὲν ἐβουλεύετο λέγειν, ἵνα wii τις τῶν αὐτοὺ j στρατιωτῶν 

190 7δειλανδρήσας ἀναχωρήσῃ διὰ τοῦ γεφυρώματος. τὸ δ᾽ ἄλλως ἀπέβη κατὰ οἰωνὸν ἀπαίσιον" ἡττη- 
ϑέντων γὰρ οὐδεὶς ἐστράφη. ( Vers. 426.) ' Όρα δ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῖς καὶ τὸ, ἦ μέγα ἔργον, πληδυνϑὲν 
μὲτ ̓ ὀλίγα ὑπὸ τοῦ MéDovrog ὁμολογητικῶς ἐν τῷ, (Vers. ἀ44,) vus μήσατο ἔργα, ὡς ταυτὸν ὃν 
μέγα ἔργον εἰπεῖν καὶ τάδε 6 ἔργα. οὕτω δὲ καὶ ὃ ̓ Αλιϑέρσης μετ ̓ ὀλίγ e ἔφη. ( Vers. 427. ) Τὸ δὲ, ἐν 
γήεσσιν ἄγων, νῦν μὲν κυριολεχτεῖται" ζῶντας γὰρ Ὀδυσσεὺς ἐπὶ νηῶν Ejus πρὸ δέ γε βραχέων 
(Vers. 419.) ovy' οὕτως οἱ ἁλιεῖς ;jyov ἐπὶ νηυσὶ véxvas. εὐπορίας δὲ αὐξητικῆς τὸ τοὺς μὲν εἰς 
Τροίαν πλεύσαντας πολέας τε εἰπεῖν καὶ ἐσθλοὺς, τοὺς δὲ μνηστῆρας ( Vers. 4 29. P Κεφαλλήνων ὄ oy. 
ἀρίστους. δοκεῖ δὲ πλέον τούτους σεμνύνειν διὰ τοῦ μὴ μόνον ἀρίστους ἀλλὰ καὶ oy ἀρίστους εἰπεῖν. 
(Vers. 432. 457. 462. ) "Ey δὲ τῷ ἴομεν χαὶ ἀλλ ἴομεν χαὶ μὴ ἴομεν ἀδιαφορία διχρόνων συνήϑης 
φαίνεται" τὸ μὲν γὰρ ἴομεν ἐχτείγει τὴν b aane τὰ δὲ λοιπὰ συστέλλει αὐτήν. ( Vers. 432, ) Τὸ δὲ, 
ἢ καὶ ἔπειτα κατηφέες ἐσσόμεϑα καὶ τὰ ἑξῆς, παρῳδηϑήσεταί ποτε προσφυῶς ἐπιτροπῇ τῇ εἰς ἄμυναν. 
( Vers. 439.) To δὲ, ἀγχίμολον ἦλθεν, ἐπιῤῥηματικῶς χεῖται, ὡς χαὶ μὲτ ̓ ὀλίγα ἐν τῷ, ( Vers. 502.) 
ἀγχίμολον ἦλθεν ᾿ϑήνη. (Vers. 445.) Τὸ δὲ, Μέδων πεπνυμένα εἰδὼς, αὐχηματικὴ σύστασίς ἐστιν, 

10 ὡς τοῦ ποιητοῦ Ἀπάνυ πεπνυμένως ἐνταῦϑα μησαμένου ἤτοι βουλευτιχκῶς μεταχειρισαμένου τοὺς λύγους. 
πρῶτα uiv ydp ἐκφοβεῖ διὰ τοῦ χήρυχος, tite καὶ διὰ τοῦ “ἀλιϑέρσου παραινεῖ" χαὶ οὕτως ἀνύει 

ἀγαϑὸν οὐ μικρόν. χαὶ ἀντεπά) ει πιϑανῶς τῷ ̓ Οδυσσεῖ ἐχϑροὺς, ὅσοις εἰχὲν ἐκεῖνος ἀντιστῆναι ἀσφα- 20 

λῶς μετὰ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν. εὐτυχῶς ἄρα τῷ Ὀδυσσεῖ ἀφείϑει ζῶν 0 Μέδων, ἰδοὺ γὰρ τὰ μέγιστα τῷ 

περισωσαμένῳ συντελεῖ, ὁ μέντοι «φήμιος λαλεῖ οὐδὲν, ὅτι τε μὴ ἔχει κρεῖττόν τι ἐπινοήσασθϑαι εἰπεῖν, 
xci ἅμα τοῦ ποιητοῦ ἐκκλίνοντος οὕτω τὸ τῆς πλάσεως ὁμοειδὲς ἐν τῷ τὸν μὲν λαλεῖν, τὸν δὲ σιωπῶν. 
(Vers. 445.) Τὸ δὲ, αὐτὸς ἐγὼν εἶδον ϑεὸν, παραφρασϑήσεταί mors δεξιῶς ἐπὶ συνάρσει ϑείᾳ. 
(Vers. 452.) "Ev δὲ τῷ, πρόσω χαὶ ὀπίσσω, ἤγουν τὰ παρε εληλυϑότα zal τὰ μέλλοντα, σιωπήσας 
0 ποιητὴς τὸν ἐνεστῶτα δίδωσιν ἃ ἀφορμὴν, μὴ δοξάξειν ἐ ἐνεστῶτα χθόνον. ἄλλως μέντοι ἑτέρωϑε zc τῶν 

τριῶν μέμνηται, ὡς καὶ ἐν τῷ, τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα. ( Vers. 456.) Ποιμὴν δὲ λαῶν 
ὃ Διέντωρ ὡς ἔνδοξος ἐν ᾿Ιϑάχῃ, καϑὰ καὶ Εὐρύμαχος καὶ ᾿Αντίνοος βασιλεῖς ἐῤῥέϑησαν ἀλλαχοῦ τε 
χαὶ ἐν τῷ, ἐπὶ δ᾽ αἰνεῖτον βασιλῆες. ( Vers. 465.) To δὲ, ἀλλ EvnsiÓ s πείϑοντο; φανερῶς παρηχεῖ. 

20 δῆλον δὲ ὅτι βαρύνεται ὁ "ὐπείϑης πρὸς διαστολὴν ἐπιϑέλτου τοῦ εὐπειϑηίς" ὥς περ καὶ πολυφειδὴς 30 

μὲν ἐπιϑετικῶς 0 πολλὰ φειδόμενος, Πολυφείδης δὲ χύριον, ὡς ἐν τοῖς πρὸ τούτων εἴρηται. οὕτω δὲ 

χατὰ τοὺς παλαιοὺς χαὶ Πὐμάϑης μὲν χύριον, εὐμαϑὴς δὲ τὸ ἐπίϑετον᾽ χαὶ Εὐσϑένης μὲν κύριον, 

εὐσϑθενὴς δὲ ὃ ῥωμαλέος" zai orno μὲν πόλις, ἀστὴρ δὲ ὃ κατ᾽ οὐρανόν" χαὶ Ag éry μὲν νῆσος, 
ἀφετὴ δὲ ὀξυτόνως ἡ ἡ ἀπόλυτος" καὶ Βαῖος μὲν κύριον, οὗ χρῆσις προφέρεται ἀπὸ τοῦ rjv ^ 2ι᾽εξάνδραν 

γράψαντος ἤγουν τοῦ «“Τυχόφρονος" βαιὸς δὲ ὃ μιχρός. καὶ γελοῖος μὲν ὃ uiree y EA d TOP s γελοιὸς δὲ 
ὃ γελωτοποιός" καὶ Zion μὲν πόλις “ἰϑιόπων, δειρὴ δὲ ὃ τράχηλος" καὶ δόχος μὲν Ὁόκησις χαὶ 

ἀγχόνη, δοχὸς δὲ 6 τῆς στέγης" zc Εὐάνϑης μὲν κύριον, εὐανϑὴς δὲ ὃ εὐθαλής. χαὶ ἔλπις μὲν 

κύριον, ἐλπὶς δὲ τὸ κοινὸν ϑηλυχόν" χαὶ Ἴσχυς μὲν κύριον, ἰσχὺς δὲ τὸ προσηγοριχόν, χαὶ λωτὸς μὲν 
φυτὸν, "düirog δὲ κύριον" xci Mezgov μὲν ἀκρωτήριον Σικελικὸν, μαχρὸν δὲ τὸ ἐπίϑετον" καὶ μηδίχη 
μὲν χόρτος, ὃ καὶ σημείωσαι, Μηηδικὴ δὲ ἡ Περσική. καὶ Ὄρϑος μὲν χύριον zai κύων, ὃν ἀνεῖλεν 4o 

᾿ἩΗραχλῆς, ὀρϑὸς δὲ τὸ ἐπίϑετον᾽ καὶ ὅρμος μὲν λιμὴν, ópuóg δὲ περιτραχήλιος κόσμος" καὶ 

So ἸΤρασία μὲν πόλις Πελοποννήσου, ncc δὲ γεωργικὸν σχῆμα" καὶ παρ" ϑενικὴ μὲν. 5 παρϑένος, 
“Παοϑενίχη δὲ κύριον βαρυτόνως, ἡ συγγενόμενός, οτος ᾿Ωχεανὸς γεννᾷ Lv ὑρώπην χαὶ Θρᾷκα" καὶ 

Pini uiv πόλις, xai 0pog "Pine, ῥιπὶ δὲ ἡ πνοὴ ὀξυτόνως" καὶ “Ρύμος μὲν ποταμὸς “Σκυϑίος» ῥυμὸς 

δὲ ἁ ἅρματος" ze πονῆρος uiv ὃ μοχϑηρὸς, ὃ χαὶ σημείωσαι, πονηρὸς δὲ ὁ χαχός" καὶ σύνεργος μὲν 

ὃ συγχκάμνων τεχνίτης, συνεργὸς δὲ ὃ ὃ βοηϑόο" “αὶ σταφυλὴ μὲν κιονὶς καὶ καρπὸς» σταφύλη δὲ τεχτο- 
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νικὸν σχεῦος᾽ καὶ σπάϑη μὲν ξίφος, σπαϑὴ δὲ ναυτικὸν ξυλόν" καὶ Niywhos uiv κύριον ὄνομα 
γαρκίσσου, σιγηλὸς δὲ ὁ σιωσηλός " καὶ Τεῦκρος μὲν χύριον, Ἱευχρὸς δὲ ἐθνικόν" καὶ φιλήτης μὲν 

κλέπτης, φιλητὴς δὲ ὁ ἐραστής" καὶ Χρῆστος uiv xvgiov, χρηστὸς δὲ ὃ ἐπιεικής" καὶ ψυχρὸς μὲν 

ὃ ἐψυγμένοο; /jrgog δὲ ποταμὸς Σαρματίας. ( Vers. 469.) Ὅτι νηπιέας χαὶ ἐνταῦϑα τὰς ἀφροσύνας 
λέγει ἐλλαπτικῶς, φησὶ yap* Εὐπείϑης ἡγήσατο νηπιέησιν, ἤτοι νησιείᾳις φρεσίν. ( Vers. 470.) Ὅτι 

προαναφωνητικὸν ἤτοι προεχϑετικὸν σχῆμα καὶ νῦν περὶ Εὐπείϑους τὸ, φῆ μὲν παιδὸς τίσεσϑαν 

φόνον, ἤγουν ἐκδικήσειν τὸν τοῦ παιδὸς ᾿Αντινύόου ϑάνατον, οὐδ᾽ ἂρ ἔμελλεν ἂψ ἀπονοστήσειν, ἀλλ 

αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν, 0 ἐστι καταλαβεῖν, ἀπὸ τοῦ ἕπω ἕψω" τὸ δὲ ἐφέψειν καὶ σπέσϑαι λέγεται καὶ 

σπεῖν, *üd:v τὸ, πότμον ἐπισπεῖν. (Vers 474. sqq.) Ὅτι ἐρώτησις πρός τινα δυνατὸν καὶ τίμιον 4o 
844 περὶ μάχης εἰ ἔσται ἢ μὴ τὸ, εἰπέ μοι τί δὴ του νόος ἔνδοϑι κεύϑει, T προτέρω πόλεμόν τε κακὸν καὶ 

φύλοπιν αἰνὴν τεύξεις., 1j φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τἰϑησϑα; ὁ δὲ οὕτως ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος δυνα- 
μένου. καὶ αὐτοῦ τι ἐν τοῖς τοιούτοις εἴποι ἂν τὸ, τέκνον ἐμὸν, τί uc δὴ ταῦτα διείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷς; 

οἱ γὰρ δὴ τοῦτον ἐβούλευσας νόον αὐτή; ἔρξον ὕπως ἐϑέλεις. Ζεὺς δὲ 0 τοῦ μύϑου “ταῦτα λαλοῦσι 5ο 

xai ᾿4ϑηνᾶ προεχϑετικῶς ἐπὶ τοῖς ἐφεξῆς γενησομένοις, ἔνϑα τυποῦται ὡς ἐπέοικε, τουτέστιν ὡς εἰχὸς, 

ὅρκια πιστὰ γενέσϑαι, 0v ὧν λήϑη μὲν ἔσται τῶν γενομένων φόνων, φιλία δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἑξῆς. καὶ κατα- 
πράττεται τοῦτο ἡ Ova, ἡ ἡρωϊκὴ δηλαδὴ φρόνησις. καὶ πεσόντων ἐἰὐπείϑεός e καί τινων ἑτέρων, 
καὶ τῆς α'ϑηνᾶς τὰ μὲν χλωρὸν δέος τοῖς πολίταις ἐμβαλούσης, τὰ δὲ ἐπισχούσης τοῦ μάχεσϑαν διὰ 
συμβουλῆς ὁμοίως τῷ “Δλιϑέρσῃ καὶ τῷ ΜΛιέδοντι, ῥιπτοῦνται τὰ ὕπλα εἰς γῆν" xai Ὀδυσσεὺς ἐπισχε- 

ϑεὶς καὶ αὐτὸς τῆς ἄγαν δρμῆς σπένλδεται. καὶ οὕτω λύεται τὸ πᾶν δρᾶμα τῆς ποιήσεως ἀναγκαίως Go 

20 διὰ τὸ ἄλλως κινδυνῶδες τοῦ ἔργου καὶ οὐδὲ εὔπλαστον. Ὀδυσσεὺς μὲν γὰρ οὐ πεσεῖται, ὅτι μηδὲ παρεί- 

ληφεν ὃ ποιητὴς αὐτὸ ἐξ ἱστορίας" πεσοῦνται ὥρα τούτῳ οἱ πολῖται, καὶ οὕτω ζημιοῦται αὐτὸς τοῖς 

Ἀχαιριωτάτοις" μιχροβασιλεὺς γὰρ τοῦ λοιποῦ ἔσται καὶ εἰς πανωλεϑρίαν αὐτῷ ἐγγράψεται ἡ βασιλεία,1 968 
ἐχχενώσαντι τὴν Ιϑάκην μιχροῦ κατά τε τὸν εἰς Τροίαν πλοῦν καὶ νῦν δὲ ἐν τῷ ἐπανελϑεῖν. 
(Vers. 482. sqq.) ἔστι 08 ὁ τοῦ Διὸς πρὸς τὴν .AÓwv&v λόγος τοιοῦτος" ἐπειδὴ μνηστῆρας ἐτίσατο δῖος 

Ὀδυσσεὺς, ὕρκια πιστὰ ταμόντες, τουτέστι διὰ ϑυσιῶν ποιήσαντες ὡς πολλαχοῦ χαὶ τῆς ᾿Ιλιάδος 

φράζεται. ὃ μὲν βασιλευέτω αἰεί" ἡμεῖς δὲ φόνοιο ἔχλησιν, τουτέστι λήϑην, ϑέωμεν" τοὶ δ᾽ ἀλλήλους 

φιλεόντων ἤτοι "φιλείτωσαν ὡς τὸ πάρος; πλοῦτος δὲ καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω. ἀγάπης δὲ ris κατὰ το 
σπουδὴν ταῦτα φραστικά. ( Vers. 483.) χαινὸν δέ τι σχῆμα τὸ, ὕρκια πιστὰ ταμόντες, ὃ μὲν βασιλευἕέτω 
αἰεὶ, ἡμεῖς δὲ ποιήσομεν τόδε καὶ ἑξῆς" καὶ ἔστι πως ὅμοιον καὶ αὐτὸ τῷ, οἱ δὲ δύο σχόπελοι, ὃ μὲν τοιόσδε 

So 0 δὲ τοιόσδε, καὶ ἔστι μὲν τοιαῦτα πολλὰ παρὰ τῷ ποιητῇ" τοῦτο δὲ τῶν ἄλλων εἶναι δοκεῖ καινότερον. 
τὸ μὲν γὰρ, ὅρκια πιστὰ ταμόντες, περὶ Ὀδυσσέως εἴρηται καὶ περὶ ᾿Ιϑακησίων, ἡ δὲ ἀπόδοσις αὐτοῦ 

ἄλλως ἔχει" Ὀδυσσέως γὰρ αὐτὴ μέμνηται καὶ ϑεῶν, οὐ μὴν ᾿Ιϑακησίων" ἔφη γὰρ, ὅρχια πιστὰ 

ταμόντες ἐχεῖνοι, ὃ μὲν βασιλευέτω, ἡμεῖς δὲ ϑήσομεν φόνου ἔκλησιν. καινοτάτη γοῦν ἡ ἀπόδοσις τοῦ 

OE med τοῦ ἡμεῖς" ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν οὕτω πως" ὕρκια πιστὰ ταμόντες, ὃ μὲν ᾿Οδυσσεὺς βασιλευέτω, 20 

οἱ δὲ ̓Ιϑαχήσιοι βαυιλειέσϑωσαν εὐπειϑῶς. ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι κἀνταῦϑα οὕτω γίνεται, πλὴν οὐ κατ᾽, 

ὀρϑὴν φράσιν, ἀλλ᾽ ἐν ὑπερβατῷ υχήματι. φησὶ γὰρ οὕτως" ὃ μὲν βασιλευέτω αἰεὶ, οἱ δ᾽ ἀλλήλους 

φιλείτωσαν. μέσον δέ γε τῶν δύο τούτων ἐννοιῶν κεῖται περιττῶς κατὰ σχῆμα περιβλητικὸν τὸ, ἡμεῖς 
δὲ παίδων τὲ κασιγνήτων τὲ φόνοιο ἔχλησιν ϑήσομεν. ὃ δὴ μάλιστα εἰρήνης αἴτιον, ϑεῖον ὃν ἀγαϑὸν 

845 χατὰ τὸ, ὦ πότνια λήϑη τῶν κακῶν ὡς εἶ σοφή. (Vers. 485.) " Ezizjotg δὲ ἡ ἄγαν λήϑη κατ᾽ ἐπίτα- 
4o σιν προϑέσεως, καϑὰ καὶ ἐχσίγησις Πυϑαγοριχῶς ἡ ἄρκα σιγή. Τὸ δὲ ϑέωμεν ἀντὶ τοῦ ϑῶμεν πλεο- 

γασμῷ TOU t, ὡς χαὶ πρὸ ὀλίγων ὅμοιος πλεονασμὸς ἣν ἐν τῷ, μὴ φϑέωσιν ἤτοι φϑῶσι περαιωϑέντες. 
δύναται δὲ χαὶ ἐνεργητικὸς ἐνεστὼς διὰ τοῦ ὃ μικροῦ εἶναι τὸ ϑέομεν, ἐξ οὗ τὸ ϑείομεν. (Vers. 486.7 

Τὸ δὲ, πλοῦτος καὶ εἰρήνη ἅλις ἔστω, δειχτικὸν μὲν εὐδαιμονίας πολιτιχῆς. δηλοῖ δὲ νῦν δυνατὸν κὲν 
εἶναι σιλώσασϑαι μάχην γενέσϑαιν, κρεῖττον δὲ ὅμως κριϑῆναι καὶ πιϑανώτερον ἐπὶ τῇ ϑεόϑεν sm 
et ego! λυϑῆναι. ἀπίϑανον γὰρ τὸ, ὡς ἐῤῥέϑη, τὸν συνετὸν Ὀδυσσέα ἑαυτὸν βλάπτειν, ἀναιροῦντα 
τὴν οἰκεῖον “λαόν, . (Vers, 489.) Ὅτι ἐν τῷ; .σίτοιο μελίφρονος ἐξ ἔρον ἕντο, σῶφρον δεῖπνον δηλοῖ" So 
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διὸ οὐδὲ πόσεως iv αὐτῷ μνείαν ποιεῖται, καὶ ταῦτα οἴνου χιρναμένου ὡς δεδήλωται. αἴτιον δὲ , Ort 
πόλεμος ἐνταῦϑα χαραδοχεῖται, ἐν o ἀσυντελὴς ὃ πολὺς οἶνος" ὃ γάρ TOL σύμμετρος, ὃς ἐνταῦϑα 

συνεξακούοιτο ἂν τοῖς σιτίοις, χρήσιμος ὡς μάλιστα. | ( Vers. 401.) Ὅτι καραδοχίαν ἐπϑεύσεως ἐχϑρῶν 
φράζει τὸ, ἐξελϑών τις ἴδοι μὴ δὴ σχεδὸν ὠσι κιόντες. . ( Vers. 499.) ὁ δὲ χελευσϑεὶς χατάεσκοπος εἴπου 

ἄν ποτε τὸ, οἵδε δὴ ἐγγὺς ἔασιν, aÀX ὁπλιξώμεθα ϑᾶσσον. Ἔνϑα ὅρα ὅτι ἐπὶ πολεμικῆς n σχευῆς 
τὸ ὁπλίζεσϑαι. (VMers.496.) Παρασχευὴν δὲ πολέμου δηλοῖ τὸ; οἱ δ᾽ ὥρνυντο καὶ ἐν τεύχεσι ὀύοντο. 

Y, |n s . Vos MUS, , - D 3 mw 3" rr ; (Vers. 497. sqq. ) ἔνϑα καὶ ἕνδεκα τοὺς Man τὸν Θδυσσέα μετρεῖ; σὺν ir αὐτῷ δωδέχον εἰπὼν" v réc. 
σαρὲς ἀμφ᾽ ᾿Οδυσῆα., ἐξ δ᾽ viol Δολίου xci «“Ἰαἕξρτης καὶ 4Δολίος, οἱ ἐς τεύχεα ἔδυνον, ὃ ταυτόν 
ἐστι τῷ, ἐν τεύχεσιν ἐδύοντο χαὶ πολιοί πὲρ ἐόντες ἀναγκαῖοι πολεμισταὶ, τουτέστιν, ὡς χαὶ προεδὴ- 
λώϑη, κατ᾽ ἀνάγχην μαχηταί. οὗ ἑρμηνευτικὸν τὸ, καὶ πολιοί πὲρ ἐόντες" οἱ τοιοῦτοι γὰρ πάντως 
πολεμισταὶ εἶεν ἄν ποτὲ ἀναγκαῖοι, τουτέστι βιαστοι. (Vers. 499.) ἐνταῦϑια δὲ ἰστέον ὅτι τε παρὰ 

4o τοῖς παλαιοῖς ὁ πολιὸς εὕρηται ἀλωπόχρους καλούμενος, καὶ ὅτι ἀναγκαῖον “δίχα τῶν ἄλλων αὐτοῦ 
σημαινομένων εὑρίσκεται καὶ τὸ αἰδοῖον καλούμενον ὥς τινος ἀνάγκης σύμβολον. ἀλλαχοῦ δὲ καὶ οὐρὰ 
τὸ αὐτὸ ἐφάνη λέγεσϑαι" δηλοῖ δ᾽ αὐτὸ καὶ ὁ εἰπὼν, ὡς τῶν γερόντων οὐραὶ μὲν ἀπήβλυνται, ϑυμὸς 
δὲ μενοινᾷ. ὡς δὲ καὶ ἀνδρία τὸ τοιοῦτον λέγεται, οἷδὲν ἀρχαία χρῆσις" ἧς καὶ ὅτι ἀνδροσάϑων 
ὃ μεγάλα ἔχων αἰδοῖα" ἐξ οὗ ὑπεμφαίνεται καὶ τί δή ποτέ ἐστι τὸ χατὰ τὸν σάϑωνα σχῶμμω, oU 
πάνυ ὃν ἄλλως ἀρίδηλον. δοκεῖ δὲ ἀλωπόχρους ὃ ῥηθεὶς εἶναι ὃ καὶ ὠμογέρων" ὃ γὰρ πάλλευκον ἔχων 
κάρα πῶς ἂν ἀλωπόχρους εἴη, κύκνῳ ἄλλως ἐοιχως ἤ τινι τοιούτῳ, εἴ τι ἐπιστῆσαι χρὴ τῷ ἱστορικῷ 
Κύχνῳ τῷ £x γενετῆς λεγομένῳ πεπολιῶσϑαι" εἰ μὴ ἄρα ὑποθετέον χαϑὰ λαγωούς τινας καὶ μύας, 
οὕτω καὶ ἀλώπεκας ὁλολεύχους, ὑποῖαι πδλλαὶ φαίνονται" ἀφ᾽ ὧν εἰχὸς ῥηθῆναι ἀλωπόχρουν τὸν 20 
ἀκριβῶς πολιόν. (Vers. 500.) Ὅτι χατοιχιδίου ὁπλίσεως φράσις τὸ, ἕσσαντο περὶ χροὶ νώροπα, 
τουτέστι λαμπρὸν, χαλχὸν, ὃ πολλαχοῦ κεῖται, ὥϊξαν δὲ ϑύρας, ἐκ δ᾽ ἤϊον, ἤγουν ἐξώρμων, ἦρχε δὲ 

δοὺὃ δεῖνα. TO δὲ, περὶ χροὶ, δῆλον Ort ἀντὲ τοῦ ἐπὶ χροὶ εἴληπται xci νῦν. *( Vers. 500 — 515.) 
Ὅτι παραίνεσις ἐπὶ ἀνδραγαϑίᾳ πρὸς νέον εὐγενῆ τὸ, ἢ δὴ τόδε γε εἴσεαι αὐτὸς, τουτέστιν αὐτὸς 

γνώσῃ καὶ νοήσεις, ἀνδρῶν μαρναμένων ἵνα τὲ χρίνονται ἄριστοι, τουτέστιν ἔνϑα διακρίνονται ot 

ἀριοτεῖς, μή τι καταισχύνειν πατέρων y£vogs ot τὸ πάρος περ ἀλκῇ τε ἠνορέῃ ve κεκάσμεϑα πᾶσαν ἐπ᾽, 
αἶαν. Ὅ περ ἐφερμηνευτιχόν ἐστιν εὐρυτάτου zÀéovg* ταυτὸν γὰρ τὸ ἀλκῇ χαὶ ἠνορέῃ κεκοσμῆσθαι 

60 πᾶσαν ἐπὶ γῆν καὶ τὸ εὐρὺ κλέος ἔχειν. μάλιστα μὲν οὖν ἐνδοξότερον αὐτὸ τοῦ εὑρέος ἌἈχλέους, καί τε 
ἐπὶ πλέον τοῦ εὑρυμέδοντος καὶ εὐρυχρείοντος διὰ τὸ παγκχόσμιον, οὗ τὸ, πᾶσαν ἐπ᾽ αἰαν, ἐστὲ δηλω- 
τιχόν. χαὶ οὕτω μὲν ἐρεῖ ὃ ὑπαλείφων εἰς ἔργον εὐγενὴ νεανίαν, ὡς εἴρηται. αὐτὸς, εἴ περ ἀποχρίνεταί 30 

1ϑῦθτι γηραιῷ οἰκείῳ, εἴποι ἂν τὸ, ὄψεαι εἴ περ ἐϑέλησθα, πάτερ φίλε, τῷδ᾽ ἐνὶ ϑυμῷ οὔ τι καταισχύ- 846 
γοντα τεὸν γένος ἤτοι τὸ σὸν, οἷ ἀγορεύεις, ἤγουν εἰς ἃ λέγεις, ἢ μᾶλλον λυπηρῶς κατὰ ϑυμιχὸν 
ἀποστατιχὸν σχῆμα, οἷα δὴ λαλεῖς, τουτέστι, πῶς ποτὲ τοιαῦτα λέγεις; ὃ καὶ μᾶλλον χρεῖττον de 
"Üunowóv. διὸ xci ὃ γέρων “αέρτης τοιαῦτα λαλούντων πρὸς ἔριν ἀγαϑὴν ἀχούσαο ev τὲ υἱοῦ 
Ὀδυσσέως καὶ τοῦ ἐγγόνου Τηλεμάχου ἐχάρη xoi μῦϑον εἶπεν, ὁποῖον LL adii: A ai poko im 

10 τοιαύτῃ ἔριδι" τίς νύ μοι ἡμέρη ἥδε, De φίλε; "ἢ μάλα χαίρω" υἱός ϑ' υἱωνος τ HOSTED δῆριν 
ἔχουσι. πατρικῆς δὲ ϑερμῆς διαϑέσεως ὃ λόγος ἐνδεικτικὸς, χαίροντός τινος τῇ τῶν erp 
καὶ τῇ κατ᾽ αὐτῶν ἐπαινετῇ ἔριδι. τρεῖς δ᾽ ἐνταῦϑα ἔννοιαν ἀσύνδετοι γοργαὶ ἐνδιάϑετοι" τὸ, τίς δή 
μοι αὕτη. ἡμέρα καὶ ἑξῆς. δῆλον δ᾽ ἐν τοῖς ῥηϑεῖσι καὶ ὅτι καταισχύνει τις γένος. ὃτε κατ᾽ ἀρετὴν 

ἀνόμοιος τοῖς προγόνοις ἐχβαίνει. ἐντεῦϑεν τὸ τραγιχὸν ἐῤῥέϑη ἀντιστρόφως κατά το σκῶμμα το, πεῖ áo 

γὰρ πέφυχα τῶνδε τῶν κακῶν ἴδρις, σχεδόν τὶ τὴν σὴν οὐ καταισχύνω φύσιν. ὡς γὰρ παῖς ἐχβὰς 

30 ἀγα “ϑὸς οὐ χαταισχύνει ἀγαϑοὺς γονεῖς, οὕτως οὐδὲ τοὺς φαύλους παῖς καχῶν ἴδρις κατ᾽ ἕκείνους 
γενίμενος. (Vers. 520.) Ὅτι παραδόξου ἰσχύος δηλωτικὸν τὸ, ἔμπνευσε μένος μέγα ϑεὸς, παρῳδηϑὲν 
ἐχ τοῦ, ἔμπνευσε μένος μέγα Παλλὰς ᾿4ϑήνη. (Wers. 5421. 544.) Ὅτι ἐνεργεστάτην κἀνραῦϑω 

δεικνὺς ὃ ποιητὴς τὴν δικαίαν εὐχὴν φησὶν, ὡς εὐξάμενος “Δαέῤτηον «ipe μάλ ἀμπεπαλὼν AM 
δολιχόσκιον ἔγχος, τὸ πολλαχοῦ τῆς ᾿Ιλιάδος κείμενον, zai βάλεν Εὐπείϑεα κόρυϑος διὰ χαλκοπαρῃου" 
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ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, τουτέστιν ἐχώλυσεν, ἀλλὲ διὰ πρὸ ἦλϑε χαλκός" δούπησε δὲ πεσὼν ] ἀράβησε 30 
δὲ τεύχεα ἐπ᾽ αὐτῷ. ἦν δὲ τὸ μὲν ϑάῤῥος τῆς χαρᾶς, ἡ δὲ εὐστοχία τῆς εὐχῆς. χαὶ ὅρα ϑαυ- 

μασίαν περιπέτειαν, βάλλονται γὰρ καὶ πίπτουσι κακοῦργοι χείριστοι, ἔνδον μὲν τῆς πόλεως ̓ Αντί- 

ψοος, ἔξω δὲ Πὐπείϑης" ἐκεῖνος μὲν ὑπὸ τοῦ υἱοῦ, οὗτος δὲ ὑπὸ τοῦ πατρύς" υἱοῦ μὲν υἱὸν ἀνε- 

λόντος, πατρὸς δὲ πατέρα τὸν Εὐπείϑεα. ( Vers. 526. ) Παρειὰν δὲ χἀνταῦϑα ἐπὶ κόρυϑος λέγει 
τὸ περὶ τὰς παρειὰς κείμενον μέρος αὐτῆφ᾽ τοῦτο γὰρ 7 χαλκοπάρῃος κόρυς δηλοῖ. (Vers. 522.) 
unenoday δὲ καὶ νῦν, ὡς καὶ iv ᾿Ιλιάδι, ἀντὶ τοῦ ἀνακινήσας. οὔτε γὰρ Ἀχάτω που ἐχρῆν ἔχειν 4o 

τὴν χεῖρα δόρυ πέμποντα οὔτε μὴ διατινάξαι" οὐ γὰρ ἂν οὕτω γενναία zai δραστιχὴ γένοιτο βολή. 
γίνεται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τοῦ ἕπαλον δευτέρου ἀορίστου, οὗ μετοχὴ παλὼν χαὶ ᾿Ιωνιχῷ διπλασμῷ 

10 πεπαλὼν xci μετὰ προϑέσεως κατὰ συγχοπὴν ἀμπεπαλών. Τὸ δὲ προΐει νῦν μὲν χρόνου ἐστὶ παρα- 

τατικοῦ, πρὸ δὲ 0ÀC "ov "OngTGXEDUDE εἶχε τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς ἐπιταττοΐαης τῷ «Ἰαέρτῃ, ( Vers. 519.) 

ἀμπεπαλὼν προΐξι δολιχόσκιον ἔγχος, ἀντὶ τοῦ πρόπεμιπε. ( Vers. 524. ) μετ᾽ ὀλίγα δ᾽ ἐν τούτοις 

κεῖται καὶ τὸ εἴσατο ἀντὶ TOU ἐπορεύϑη, ἀπὸ τοῦ πολλαχοῦ δηλωϑέντος d ῥήματος. φησὶ γάρ" 

διὰ πρὸ δὲ εἴσατο χαλκός. (Vers. 526 — 558.) Ὅτι πολεμικὴν δραστηριότητα δηλοῖ τὸ, ἐν δ᾽ ἔπε- 
σον προμάχοις ὁ δεῖνα καὶ δεῖνα, τύπτον δὲ ξίφεσί τε χαὶ & yq ἀμφιγύοισι, περὶ ὧν πολλαχοῦ 

δηλοῦται. καὶ δὴ ἂν πάντας v ὕλεσαν καὶ ϑῆκαν ἀνόστους, εἰ μὴ ὃ δεῖνα φώνησε, κατὰ δ᾽ ἔσχεϑε 

λαὸν ἅπαντα᾽ ἴσχεσϑε πολέμου ἀργαλέοιο, ὥς xev ἀναιμωτί ys διαχριϑεῖτε τάχιστα. εἰ δὲ οἱ 
847 τοιοῦτοι πτοηϑέντες τῷ οὕτως εἰπόντι, ἁρμόσει αὐτοῖς τὰ ἐφεξῆς" τοὺς δὲ χλωρὸν δέος εἶλε" 

τῶν δ᾽ ἄρα δεισάντων ἐκ χειρῶν ἔπτατο τεύχεα " πάντα δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ πίπτε τοῦ δεῖνος qu νήσαν- 50 

30 τος οἱ δὲ τρωπῶντο, τουτέστιν εἰς φυγὴν ἐτρέποντο, λιλαιόμενοι βιότοιο. σμερδαλέον δ᾽ ἐβόησεν 
ὃ δεῖνα, οἴμησε δὲ ἀλεὶς, 0 ἐστι συστραφεὶς, ὥς T αἰετὸς ὑψιπετήεις, 0 καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι ἀπαραλλά- 

χτῶς χεῖται. Ὀδυσσεὺς δὲ ὃ τοιοῦτος ἀετὸς, οἱ δὲ, ὡς ἐῤῥέϑη, δείσαντες οἱ τῆς Ιϑάκης πολῖται, 

οὖς αὐτὸς ἐξερόβησεν. ( Vers. 526.) ᾿Ιστέον δὲ ὅτι τὸ, ἐν δ᾽ ἔπεσον, ταυτόν ἐστι τῷ ἐπέπεσον ὡς 

οἷα μετά τινος βάρους. ὅϑεν καὶ ζαχρηεῖς πολεμισταὶ οἱ ἄγαν βαρεῖς ἐπιπίπτοντες. οὕτω χρᾶται τῇ 
λέξει καὶ ὃ κωμικὸς ἐν τῷ, ὃ Τιμοϑέου δὲ πύργος ἐμπέσοι γέ σοι. (Vers. 528.) Τὸ δὲ ὄλεσαν καὶ 
τὸ, ϑῆχκαν ἀνόστους, τὴν αὐτὴν σημασίαν ἔχουσι. (Vers. 532.) Τὸ δὲ διαχρινϑεῖτε συγχέτο- 

πται ἀπὸ TOU διαχρινϑείητε, οὗ διαχρινϑεῖεν τὸ τρίτον πρόσωπον" ὥρμηται δὲ ὅλον τὸ, ἄναι- 
μωτί γε διακρινϑεῖτε, ἐκ τοῦ, οὐ γὰρ ἀναιμωτί γε διαχρινϑήμεναι ὀΐω. (Vers. 534.) Τὸ δὲ, & 
χειρῶν ἕπτατο τεύχεα, παρῴδηται ἀπὸ τοῦ, ἐκ χειρῶν ἔπτατο ἐρετμά. ταῦτα δὲ ἀμφότερα μεταφορικῶς 

$o ἐῤῥέϑη ὡς ἀπὸ πτηνῶν, & πὲρ ἐν τῷ χρατεῖσϑαι ἀφίπταται τῶν χειρῶν ἀκουσίως ἐχπετασϑέντα. 
(Vers. 535.) To δὲ, πάντα δ᾽ ἐπὶ χϑονὶ πύττεν, ἑρμηνευτιχὸν μέν ἐστι τοῦ, ἐκ χειρῶν δ᾽ ἔπτατο 
τεύχεα" ἵνα λέγῃ ἀστείως ὅτι ἄλλως μὲν ἔπτατο ἐκ χειρῶν, ee δὲ ὅμως αὐτὰ ἡ γῆ. δηλοῖ δὲ ὃ λόγος 

ἄκρων δειλίαν, ὁποίαν καὶ "οὶ ῥιψάσπιδες πάσχουσιν" ἣν ὁρῶντες οἱ νικῶντες μαλϑάσσονταί ποτεθο 
πρὸς ἔλεον «cl σπένδονται. (Vers. 599. sqq.) Ὅτι βραχύτατόν τι τῶν χατὰ τὴν "Ιλιάδα ἴνδαλμα 
σεμνῶς ἐμεραίνων ἐνταῦϑιοι ὃ ποιητὴς πιλάττει τὸν Οδυσσέα οὕτω σφοδρὸν ἐμπεσόντα τοῖς προμάχοις 
ἐπιχουρούσης ᾿Αϑηνᾶς, ὡς ur ἂν ἄλλως ἐκεῖνον παύσασϑαι, εἰ μὴ Διὸς τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἐκφοβήσαντος 
ἐπεσχέϑη αὐτὸς ὑπ᾽ ἐκείνης τοῦ πολεμεῖν. φησὶ γοῦν" καὶ τότε δὴ Ζεὺς ἀφίει ψολόεντω κεραυνὸν, τὸν 
xci πρὸ τούτων ῥηθέντα, "κὰδ δ᾽ ἔπεσε πρόσϑεν ᾿Α4ϑηνᾶς. ἡ δὲ τῷ Ὀδυσσεῖ, ἴσχεο, φησὶ, παῦε 970 
δὲ νεῖχος ὁμοιίου ἤγουν χαλεποῦ πολέμου, τοῦ iv ᾿Ιλιάδι πολλαχοῦ ῥηθέντος, μή πώς τοι ϑεὸς 

4o κεχολώσεται. € δὲ πείϑεται Ave τῇ παρ᾽ αὐτῷ φρονήσει, χαῖρε δὲ ϑυμῷ, ὅτι δηλαδὴ νικῶν, 
εἶτα καὶ ἐνηὴς εἶναι φανεῖται ὡς φειδόμενος τῶν πολιτῶν. καὶ ὅρκια χατόπισϑεν ἤγουν εἰς τὸ 
μέλλον 3 τοιαύτη ᾿“ϑηνᾶ τίϑησι Mérroge εἰδομένη" ἔοιχε γὰρ ὃ ᾿Ιϑακήσιος, Μέντωρ παρὼν 

μεσολαβῆσαι τοῖς ὅρχοις χαὶ σπεῦσαι τὰ onze. (Vers. 546.) καὶ ἐστὶ ταυτὸν ὅρκια ϑεῖναι xo 

ὅρκια πιστὰ ταμεῖν, τουτέστι ϑῦσαι ὡς ἡ ᾿Ιλιὰς ἀριδήλως διασαφεῖ. Σημείωσαι δὲ ὅτι καϑά 

zov τῷ Διομήδει ἐν ᾿Ιλιάδι ἐπισυνέβη, οὕτω xci νῦν Ὀδυσσεὺς τοῖς ᾿Ιϑακησίοις διωκομένοις ἐπι- 
τρέχων ἐπέχεταν κατενεχϑέντι κεραυνῷ. καὶ οὕτω τὸ τῆς περιπετείας δύσλυτον *rQ τοῦ ᾿Οδυσσέως τὸ 



-- .....κῳ(ὦθ..... 

334" ον ΤῸ ἢ ἢ ἴιη 

φόβῳ λύεται. "Erw σημείωσαι χαὶ ὅτι ὥς πὲρ τῶν πολλῶν ἐν ᾿Ἰλιάδι συμπτωμάτων μῆνις αἰτία 

j τοῦ ᾿Αχιλλεως, οὕτω xci τὴν Ὀδύσσειαν μῆνις ἡ κατὰ τὸν Ποσειδῶνα συνίστησι" καὶ ἔτι ὥς 

περ τὴν ᾿Ιλιάδα συνϑεσίαι τινὲς καταπαύουσιν αἱ τοῦ Πριάμου πρὸς ᾿Αχιλλέα, οὕτω χἀνταῦϑα εἰς 

2o εἰρηνικὰς ἀπιλδόντες Ὀδυσσεύς τε καὶ οἱ ᾿Ιϑακήσιοι περατοῦσι τὴν ποίησιν, πλὴν ὅσον ἐκεῖ μὲν 

ὀλιγοήμεροι αἱ τοιαῦται σπονδαὶ, ἐνταῦϑα δὲ διηνεκεῖς. 

Τέλος τῷ Θεῷ δόξα χαὶ τιμή. 
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